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الكريم-.القرآنمننور

منْائذِبنَغلَىكُنبَكفاالصئبَامُعلَبنُمُكُدبَآمتُوااثذِلينَأئهَا)بَا

علَىأؤمَرِلِضأمِتئغكانَفَمَنمَغدُودَاتأَيَامأ،تتقُونلَعلًكُنمكبالِكُنم

فَمَنمِشكِينطَعامُفِذيَةٌيُطِيالَونَهُائذينَوَعلَىأخرَأئِابممِنقصَةسَفَبى

تَعنمُونَ،كُنتنمإِنلَكُنمخَيزٌتَصُومُواوَأَل!لَهُخَيزٌفَهُوَخَيزأئَطَوًعَ

انهُدَىمِنَوَبيئَاتبلئاسِفدئانقُزآنُفِيهأُنْزلَاثذِيرَمَضَانَشَفرُ

علَىأَؤمَرِيضأكَانَؤمَنفَفيَصُفُالشًفزهِنكُمُشَهِدَفَمَنوَانفُرْ!انِ

الْعُشرَبِكُمُيُبىيدُوَلاانيُشرَبِكُئمالقَهُيُرِيدُأُخَرَأَيًاممِنةٌفَعِدًسَفَر

*كه.تَشْكُرُونَولَعلكُنمهَدَاكُنممَاعلَىالفَةولِتنئرُواالْبدةولِتُكْمبُوا

،18-هأAr:ابقرةأسورة
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إ!لأجأ!يم

...ومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمينإلى

...ينتفعونلعلهمرمضانيصومونالذين

...يهتدونلعلهميصومونلاالذينوإلى
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ي!تقلى

)1(مخلوفحسنين/الحيئففيلةبقلم

(ام99.ام-598)اللهرحمهالمصريةالديارمفتي

بأخوتهتمتعتطالطإلذي،أخى!درازاللهعبدمحمدالدكتوراللهرحم

..إعزازبكلجديرةهياييالمادقةللاْخوةمثالأف!ن

والاْخلاقالحمدةالسجايابهالموثوقالعلممعيجمع!نالذىالفذوالعالم

..النادرةالأديةوالضإعة،ال!ملةوالرجولة،الظضلة

،الضعورلطيف،الاحساسنبيلالعاطفةرقيقكانالذي،الفاليوالانسان

..جمأدبفيءوللب،توافحفيوللسكينة،إباءف!للهدوءمثالأوكان

الكثيرسيلهفيويبذلصمت،فيللإسلاميعملكانالذي،العاملوالملم

القرةَنحفظ،بالظهرة(الموحبباب)أم098سنةمايو6العتيوماللهرحمهولد)1(

محمدالثيخأئالمنالأزهرعلماءيريدعلىدروسهوتلقىالضريفبالأزهرالكريم

منوغيرهمالدجوكطيوسفوالشخ-درازاللهعدوالثيخ-العدوكليمخلوفحنين

.الأعلامالأزهرعلماء

.أم419سةتجفرقالعالمةثهادةنال

.ام169الثرعيةبالمحاكمقافأعن

.ام459سنةالمصريةللديارمفتاعن

.ام059سنةمايوoفيالظنونيةخدتهمدةانتهتانإلىوفكرهوتهيعطهوظل

.ام049منذالعلماءيرجماعةليعفوأ!ن

الإصلايةالثريعةفي(والمواريثن2القرلمعانيالبن)صفوةالكريمللقرآنتفيمهالف

.آن()جزالماوىوىب

إبريل51اهـالموافق541!نةرمضان91ليعال!عنرحلالذ!الثيئاللهرحم

.ام099عاممن

العلاقاتوتعددالمجاملاتوكرةالصظتوكرمالأخلاقبدماثةالعلطءعرفهوتدرحل

الإصلامي.الطلمارجاءكلفي
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ماتأنهوح!ه..وهنولامتخلفولاضانغير،وراحتهوصخهوقتهمن

لها.واهلاَبهاجديرأ!نالتيةالثهادفنالالاسلامشيلفيغريا

لهالمففور!نالجذور،عميقةوبينطبينىالتيالرابطةكانتلقد،اللهرحمه

والدهو!نالأفذاذ،الأعلاممن!نوكلاهماله،المغفورلوالدهيثيخاوالدى

كريم.أبمنعزيزابنكلمايلقىوحدبهعطفهمنلقيتلى،يثيخا

دراز..اللهعبدمحمدالديهوراللهرحم

إشناله.ايسرمنولشالعلماءبينثاكراَم!نهتركلقد

لاالذياللهقضاءولكنهبيننايرزقحىوهوهذال!بةأقدمانأرجووبهت

ولايؤجل.يوقفلاالذيوقدرهيرد

نفسهاتزكىفهيئزكيةإلىتحتاجلامما-اللهرحمه-الديهوروىبات

فيممتعةعميقةتحليليةبحوث،الصومولثهرالصومفيالقيمةوبحوثهبنفسها

أسلوبها.

...أب

فرحةبقلوبالمسلمونعليهوأقبلوبركتهبيمنهرمغانلثهرأقبللقد

للمففرةوترحيبأسبحانهللهتعبداَليلهويقوموننهارهيصومونمستثرة

وإستجلاءبخورهإستهداءالقرآنأياتفيهويرتلونحانوال!والإفف!الوالرضوان

وتويراَللنفوستزكيةوأح!مه.لحِكمهوتدبرأوأمثالهبقصصهواتعاظالأسراره

للبنبوتقويةالحكيمالأريبينثدهاالتيالحقةالسعادةإلىوتوسلألبصاثر

تقلجمادة!جعلهصنعهواحكمخلقهاللهابدعالذيالانحانهيكلفيالروحى

سرهيامرهمنروحاَفيهوسلكوالشرالخيربأنواعوتصطبغالإئعئىفيها

والنهيبالأمرالمظطبةوهيوجوهرهالانسانحقيقةوهيالوجودومظهرالبة

فيساعةالإنحانماتإذاتقىاييوهي،والترهبوالتريخبوالزجروالحث

النتةالإنانإلىوتعودامرهافياللهيقفىخىآ!اقها!يمتنقلةعوالمها

الخلودجنةفيبالقرار!عم.قديرشئكلعلىواللهوالصبللجزاءالاْخرى

النارفيالخالدبالعذابوتشقىفيها،صالحاًوعملتالدنيافيخيرأكسبتإذا
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.الظدرالالهوعيدتالولمالدنيافيخيرأاكتسبتإذا

فمَن)رسلهلسانعلىيثرانعهفيجاءكطن!لمنعبادهلعصاةاعدوما

نُوَلوْن!ؤإِنئَا11(!!هُيفتزأذْؤ؟يثْعالَ!فمَذوَقنْ،هـهُخؤأذْز؟يثفالَيَغم!

.)2(أنل!امَه!يَؤتماجُوزكُنم

وقلماوتدافعتفاعلوبينهماو!ئغ،ثار7وللمادةوسلطانقوةالانحانىللروح

هبطتإحداهماثالتإذاالميزانكمتىمثلالإنحانليوثلهما،يت!دان

آثارهاوضعفتكثافتهاوخفتالمادةحجبرقتالروحقويتباذا،الأخرى

أكماملهوتتفتحالمعرلةآفاقلبميرتهوتشعومداركهتفكيرهفيالانسانفيصمو

وإلىأميلالخيرإلىويكون،الهدايةوإشراقالكطللمضوتستعدالعلوم

الشرإلىالميلفيبدوالروحعلىالطدةطفتإذاالأمروينعكس.أقربالصلاح

.الحيوانإلىأقربطائعهفيويكونوالاْنانيةالأثرةوتبدووالطغيان

حسبمارمضانثهرصيامالانانىالروحجانبتقويةعلىمعوانوأعظم

وعوانقهاالطدة(ثقالمنوتخففمفائهإلىوسبيللهرياضةفهوتعالىاللهشرعه

الشهواتتيارفيالإندفاعمنووقايةوالإحتمالالصبروملكةالإرادةلقوةوتربية

المضارهووهذا..الحسابيومالعذابمنوجُنْةالمحرماتمهاوىفيوالتردى

وصفدتاكرابوابوغلقتالجنةأبوابفتحترمضانجاء"إذا:!بقولهإليه

.واللسانالفقهاهلمعناهيدوقبديعوتمثيلبليغقولوهو+)3(الشياطين

وتغلقالتنابوابلتفتحموجاالأزمانمنزمنحيثمنرمضانكانالما

.الإنسانأعداءالثبطينوتصفدالنيرانأبواب

البشريةواللذةوالضرابالط!ميثهوةعنللنفسقهرفيهصومكلكانوما

يكونماوهومالمبمنخاصنوعلهالمقتغىوإنما،اليهوداعيألذلكمقضياَ

.7،8رقمالآتان:الزلزلةمورة(1)

.185رتمالآيةمنجزء:عمرانآلسورة)2(

.رمفانثهرففلباب-الصيامىب،سلمالامامرواه)3(
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اللهصلواتالأكرمالرسولأداهكطومايؤدىتعالىاللهيئرعهالذيالوجهعلى

الحشة.الأسوةوهوعليهوسلامه

إخلاعىيصجهوإنماالشهواتعنللنفسحبسمجردلشالذيمالمبهو

المنكراتوإجتنابوالنواولالفرائضمنالطاعاتواداءوجلعزللهالعبادةنية

إليه!والدعوةبهماوالعملبالناسوالبرالخيرإلىالقلبوتوجهوالمآثم

الحاذقاياجركحسطبالأعمالمنتذروماتأتيماكلعلىالنفسومحاسبة

منأصابهوماربحمنكسبماليعرفنهارهعمليصفيحتىليلهيناملاالذي

.الخسرانأسبابوتجنبالربحمواردتحميلفيوينضطفيجدخسران

الشُرورعظاثممنبمنجاةابفس!نتالضاكلةهذهعلىالمومكانإذا

الشيطانيهدمنآمنةوالوساوسالخطراتأكرمنحصانةوفيوالهواجس

للمائمتحتالجزاءيومجاءإذاحتىوحفظهاللهتوفيقإلىمطمئنةواحتماله

!كسواهممنهيدخللابالصنمنيختصبابهنللدخولودعىالجنةابواب

:قال!النبىعنسعدبنسلحديثفيجاء

منهيدخللاالإمةيومالصئمونمنهيدخلالريانلهيقالبابأالجنةفي*إن

دخلوافإذاغيرهمأحدمنهيدخللافيقومونالصئمونأين:يقالغيرهماحد

أحد*)1(.منهيدخلفلماغلق

فيتخلفهامننراهماالميامعلىالشارعرتهااييالحكمبهذهيخلولا

يتسربلموظ!جوعمجردإلالش!الواقعفيصومهملأنالمائمينمنكثير

الحرمانهذامعليهيتركواولمالقُلوبشِغافيمازجولمالنفوسقرارةإلى

صومهمف!نالصمقبلعليه!نواماعلىذلكفيظلوابلوال!هواتالطَئم

عليهارتباييالكطلمرتبةإلىيرقلمالفرضبهسقطإنوهومحفاَيى2

الحكم.هذهالضارع

للصثمين.الريانباب-المومىب،ابخارىالامامرواه(1)

2-1-
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المسلمين:إخوانى

فيللهفتخلصواوإحسانتبتلثهرالثهرهذاتتخذواانعليكمبالعسيرلش

وتتهزواالكلامولُحشالخصاموتدعواالأرحاموتصلواالطعاموتطعمواالإدة

فيذلكإعتدتمإذاحتىالسي!ئاتعلىالنفسومحاسبةالصالحاتللأعمالفرمة

محيداعنهاتجدواولمبديلأعنهترفوالم4نيالطعةحلاوةوتذوقتمو؟يهأيامه

طةعالحةبحياةوجماعاتأفرادأتسعدونذلكوعند،الأياممنبعديخما

الرذائل.منسليمالضوائبمننقيطاهرومجتمع

ومتاتكمابنائكمعلىوتواماإعلاحودُعاةفضيلةرسلالشهرهذافيكونوا

ودواعيهالثرمنوتفعونهموأسبابهالخيرعلىتخونهمونسائكمورجالكم

دينكم:وتنصرون

.)1(!افدَامَكُنموَينبتلدضُزكنمالقَةدنضُرُواإِن)

منفيهوماالضهورسائرعلىفضائلمنلهبماالكريمالثهرهذاأظكلقد

الابتهاجمنبمزيدنسمبهأنعلين!افحقالدهورتعاقبعلىيرادفخير

ونتعاون،وولاءحبعلىوتواصلوصفاءإخلاصعلىنتلاقىوأنوالصرور

يلنْاسيهُدئالْئزآنُدد؟الزليَ!فقدالوثقىبالعروةونستمسكوال!قوىالبرعلى

.!)2(ؤأنئزقَانانهُذىمِنَوَبَ!عاثي

وإلىالحقإلىوهداهمالعرفاننورإلىالجهالةظلماتمناكسفأخرج

وعليهاإستريثد،بهامنيغللاهدىاعلامابينات2ياتهمنوأتاممتقيمطريقِ

حجةلأحديبقولمالسبيلواستقامالنهجفوضحوابطلالحقبينوفرقإعتمد

.وابانايبصرةبعد

إخلاعىإلىودعا2ثارهومحاالضركلدحضعمدةبايوحيدالقرأنجاء

.)7(رتمالآية:محمدسورة(1)

.)185(رتمالآية:ابقرةسورة)2(
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.)1(!...انخابصىُالذ!ينهِالا،الذ!تهُمُخبصأالنهَفَاغبُ!...)البدة

الفردصلاةعلىوفغلهاالجطعةصلاةللملمينفئرععملابايوحيدوجاء

يرلواانوأمرهمالعيدينوصلاةالجمعةملاةوفرعدرجةوعشرينبخمس

لمنالمعظمالبيتحجلهموئرعالحرامالمسجدثطرالإدةفيوجوههم

والشعورالعقدةفيمتحدةبقلوبِجميعاالملمونليتوجهسيلاإليهإشطاع

له.ثريكلاواحدإلهعبادةليواحدةقبلةإلى

هلالهبرؤيةعليهمففرضهالصنةايثهرمنواحدثهبرليالصياملهمولفرع

برؤيةواحدوقتفيتعالىللهالعبادةهذهالمعمورةاقطارليالمسلمونليؤدى

ء.ال!طفيواحدقمرِ

وأقامالايعلامئ!عوببينالجنشةالفوارقالكريمالقرآنمحاذلكوبجانب

المزارشطمهماالمسلمأخوفالملمأفرادهجميعبينرجمةأخوةَبدلها

انمُؤيخنُويقإئمَا):تعالىقالوالأجناسوالألواناللغاتواختلفتالدياروتناءت

المحلمين-أوطانوجعل!)3(أتْفَاكُنمالفيماعِنْدَأكْزمَكُمْإِن):و!ال!)2(إِخوَة

كطواحدةامةجميعاالمسلمونتنواحداَوطنأ-بعضعنبعضهانأىمهما

.)4(!قْاعْبُدُونيرَبْكُنموَاناوَاحِدَةأقةاممكُنمفذ؟إنْ):تعالىقال

والتواصلزرواكالحاونفيآثارهوالتثريعوالإدةالعقيدةفيالوحدةولهذه

وصلةالقُربىآصرةتجمعهاواحدةألمرةكأفرادالمسلمونيكونحتىوالتراحم

كالجسداوالبناءتماسكعلىإلايقوملاالذيالمرصوص!لببناو،الرحم

القرآندعا،والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعىعفومنهإيفتكىإذاالواحد

عاقبةوأنذرهمالفُرقةمنالمسلمينوحذرتعاليمهفيوبثهية2يخرفيذلكإلى

..2،3رتمالآية:لزمرPصورة(1)

.51رقمالآية:الحجراتسورة)2(

.13رقمالآية:الحجراتسورة)3(

.29رتمالآيةالألاء:سورة)4(
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.)1(!لفرئواؤلاجَمِدعأاللْهِبِحَبلىؤاعَصِمُوا)؟لمالالتظذل

.بى!حُكُنم!)2(ويذهَبَفَنَقشالُواتَناز!ا!وَلا

لَهُنموَأولَنِكَأنبتتا!نجاءَهُمُمَابَغدِمِنوَاخئتنُواننؤمواكَائذِلنَتكُونُواوَلا)

.شَيْء!)"(ليينْهُمْتسْتيفببَعأوَكَائوادِ!تهُمْلزلواائذِ!إِن)عَظِغِ!)3(عَذْابئ

بحرفيألاْهواءبناوتفرقتالفُرقةريحبناعمفتوقدنقولأنعسانافماذا

دوائرويربصيترصدناوالعدو،والغرورمعوالمصوالثهواتالمنمنلُجىَ

بنا؟علينالي!تعينعدةتخاذكومنقوةتفرقنامنويتخذبناالسوء

.(!ك!)ْانحَىيننزَلَؤتاالفَهِيذنجرللُولهُهُمْتَخْشَغأدقآم!والِتذِ!يانِالأ)

حملهماييالأمانةفياللهويراتجوانهمبدرماعلىضماثرهميحاسبواوأن

أيديهملينالقرآنآياتويبطواأسلافهمعننقلوهاكطلأعقابهمليؤدوهاالاها

بعدويلاقواعزهموللملمينمجدهللإسلامويعيديهديهمبمامهاليظفروا

؟ص!فاءعلىالجظءوبعدإتحادعلىالإختلافوبعدوفاقعلىالثقاق

ش!رفيخيرفاتحةيكونأنونرجو!فةالمسلمونويرجوهنرجوهماذلك

الشهرهذاففلفيه،وكمابمابالعملمقرونافيهبتلاوتهالتعبديكونوأنالقرآن

حبسوالمرمالميام،بففلفخممهآخربفضلاللهإختصهالقرآنبنزول

حدتهاتضعفروحيةورياف!ةالطثوفاتتركعلىلهاوقهرال!ثهواتعنللنفس

وعلوممعانمنالحجبوراءمابهتخلىوإلث!راقنورل!فيحدثثرتهاوتكسر

مالهاثلاباطنوالحسالإدراكآلاتمنللنفسيخكونالمنالعزيز!نوما

عنوتتدرجتصفوحيننفحكمنتجدهماذلكلكويقربالظاهرةالحواسمن

تجدهماعكسالقولمنعليكيلقىبماخاطفوإدرافيلامحفهبممنالضواكل

عمراآلسورة(1)

:الأنفالسورة)2(

عمراآلسورة)3(

(t)االاْنعام:سورة

الحديد:سورة)5(

.351رقمالآية:ن

.46رقمالاَية

.501رقمالاَية:ن

.951رقملآية

.61رفمالاَبة
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وضفالعلموبط!القريحةركودمنوالهمومالكدأعاءتحتترزححين

.الإدراك

تقويةعنهالهمندوحةلاحينبعدحياللإنحانضروريةالرياضةهذهف!نت

والم!رهافقتحمللاعادهالمبرملكةتميةثمرتهاومنفيهالروحلجانب

لمخطرأأمراَاكزمماإذاخىوجلده،لمبرهفيوالعزيمةالإدراكقوةوإذ!ؤه

وقتالحرمانبالملثعورهوالاح!انالخيرعاطفةواستدرارعارفعنهثه

لهميخبطالمحزولنواوصابالمحرومينلام2فيدركنفسهتضتهيهمماالمام

رمضانفييكونمااجوداكسأجودوهوء!ىاللهرسول!نوقدبالعطءيديه

ونائلأ.جودأالمرسلة!لريحوكان

يجدلمفماذاومزاياهفضائلهوهذ،،ثاعاجل!مناييالمامحكمةهذه

للهالخثوعوفيوإشراقهاسموهاوفيوصفاتهانفحهتزكيةفياثراَلمبمهأحدنا

لهصلةلامجردصومهلأنإلاذلكفماوالجودابذلعلىوالإتجالمنهوالخوف

حه.فيلهأتلرولابنفسه

.وعلاجورياضةوقهرو!روجلاد،النفسمعجهادالمشروعوالصوم

ال!حملبعضعنونهاكدواءالطيبلكفوعفمريفأبهتلوأرايت

ماتلتهماقبلتولككوصفكطالدواءأخذتثمالعلةتزيداييوالمضارب

؟الدواءهذابأخذالشظءلكيطرهلويثرابططممنعنهنهاك

محارمهوبينبيتاويحوللريثدهالمعظمالثهرهذافييوفقناأناللهونسأل

؟المتنوحدهوهوقربةفيهالصالحوالعملجُنَةالصوممنكويجعل

-16-
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الكتا-مقدمة

.والاهومناللهرلولعلىوالحلاموالصلاةللهالحمد

وبعد،

العلامةالامامتراثعنروالتنقبللبحثسخرنيأن.عليالعظيماللهفغلفمن

ولكنإم!ن!ليوفعفبضاعيقلةعلى.اللهرحمهدرازاللهعبدمحمدالدكور

النورهذاتفل.الطريقعلىوضياءنوزا!نتيباشئلكلجعلتايياللهإرادة

مهمبهوتلانرواالشيخقدرعرفواأفاضلعلماءلقاءلياللهيسرأنفيوالغياء

إنكيابني:بهلظءأولفيليقالالذيسعيداللهكحالستارعبدالدكور/الأشاز

الذيالمطعنيالعظيمعبد/الدكوروالأتذ،تخييرمهمةلاتحخيرمهمةفي

الوجدالأزهريلأنهإعلامامنحقهيأخذلمدرازالدكتورإنأليوقالشجني

.،باريسدارهاعقرفيالعلمانيةيهزمأنايقطاعالذي

فتحيالسفيرمنهمأخص،والدهممكتبةليوفتحواالشخابناءئجعيكما

خيرا.اللهجزاهمدرازسيدوالديهوردراز

الزاخرابحرهذاونزلتالطريقأولفيقدميوضتأمiAVعامومنذ

الدررمنالكنوزجمعالذي!لبحارأننيأدركتواليومله.ساحللاالذي

.اكسعلىوعرضهاتقديمهاإلايبقولموالجواهر.

في،والمتناثرالمخطوطالضيختراثإعدادمنفانتهيتوأعاناللهوفقوقد

ونث!ره.)1(للطعالمجلاتبطون

كتب:خمسةفيويقح

فيالمطبوعةوالمقالاتالمخطوطةالبحوثفيهجمت-قلمحصادا-

الله.رحمهالشيخحياةفيالاسلاميةوالمجلاتالصحفامهات

والذكيفهاالمخطوطالإذاعيةالثيخأحاديثفيهجمت-المسلمزاد2-

كتب.أورسانلفينضرهسبق

.للأصلاماللهحفظهابالكوبتالقلمدارنثرهسوالى(1)

-17-
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وتلاميذهالعلماءلاخوانهالشيئرسائلفيهجمت-تاريخل!رسانل3-

إليه.جميعاورسانلهمعمرهو!ب

ايي.العلميةلأطروخهدراسة.القرآنفيالأخلاقدستوررسالةحول4-

الخاصة.الضيخأوراقخلالمنالسوربونمنالدولةدكتوراةدرجةبهانال

.وفكرهلحياتهيثاملةدراسة-وفكرةسيرةدرازاللهعبدمحمد5-

بالعمقيتصمفهووجهاد(تربية)الصوماليومللقراءنقدمهالذيال!بأما

جهاد..للجهادويدانللتربيةكمدرسةالصومعنيحدثنافهو.الهدفوإص!ابة

عنها.لفق!كىلاالتيالمقعة،التحليليةالبحوثمنمجموعةوهو،النفس

وطبعهأم589أهـمارس377رمفانفيالأولىطبعتهال!بطعوقد

.أم699أهـديسمبر174يثعبانفياكنية

الأبدإلىستظلالتيالكتبهذهمثلإلىيتطلعالمسلمينجمهورولازال

كتبلأن.وزمانم!نكلفيالم!لمالتببمنالطليعةعليهاتيمذمدرسة

العظيمعبد/الديهوروأباذنالثيخنايقولكطدرازاللهعبدمحمد/الديهور

لكلمتجددةحيةمادةهيبل،واحدلعصرولاواحدلجيلتكتبلم،المطعني

بوعيدرازالديهورآثارمنوكيرهال!بهذاوقارئ،والعصورالأجيال

.*)1(القولهذاعلىيوافقاانإلايعهلن،وإجادة

ذلك-ال!بهذاومنها-مؤلفاتهإلىيجذبكآخر+وأمراللهأعزهويقول

أنت،فهمكعنيعبر!ن-اللهرحمه-المؤلفبأنيعتريكيئعورهوالأمر

انت")2(.تقررهماويقرر،أنتأحاسيسكويبثانتاف!ركويعرض

منالكثيرونمعه!نبلالعصرفلتاتمنفلتةبهذادرازالدكتوريكنولم

اللهوفقهمممن.عيهااليورينومنالإسلامرسالةت!لغعلىالأمناءالعلطء

الجاهلينوتاْويل،المطلينوانتحال،الفاينتحريفالدينهذاعنينفوالكي

كاتبتحمقدرازاللهعدمحمدللدكور(إسلاميةأدراساتل!بمقدفهانظر1()2()

بالكويت.القلمداريرالطور.هذه
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وتجديدالأرواحوتطهير،النفوسلتزكيةالدينهذاإلىللدعوةحياتهمووقفوا

.والسماءالأرضبربالصلة

.المنشودالهدفهذالتحقيقال!بهذافيالصيامأحاديثجاءتوقد

فيدرازالدكتورنجاحتؤكداييالكثيرةالريائلمننموذجهناوأسجل

علماءمنجليلعالمكت!ريعالةوهيوالصيامرمضانعنالإذاعيةأحادثه

مأ579عامالوقتذلكفيو!نسبع")1(محمد*توفيقالأشاذفضيلةالأزهر

الأحمدممط.طنطابمعهدمدرساَ

الرسالة.نصالقارئوإلى

البهرى-المحلةمركز)الهياتم(بلدةهواليدمنسبعمحمدتويقالثيخففية-(1)

.أم239عامالفربيةمحافظة

حيثط!بمعهدوالانويةالاتدائهدرايتمدةوقفى،الأزهريةالدييةالمعاهدفىعلومهدرس

المعاهد.جميععلىفيهاالأولترتهوكمان4691عاماثانويةدةالش!علىحصل

ترتهوكانام59هعامالأزهرجامعة-العريةاللغةكيةمنالعاليةالشهادةعلىحمل

دفت.علىالأول

عامالأزهرجامعةالعربيةاللفةكلةمنايدريسإجازةمعالعالميةالثهادةعلىحعل

.الاْولترتيهوكان.ام529

السعوديةالعريةالمملكةإلىثم،الثريفالأزهرعنمبعوثأوالصومالسورياإلىي!افر

.هناكالعربيةاللغةكيةفيأياذأعملحيث-

..واسةنحاطومجالاتومقالاتوإذاعاتكبرةمحافراتلهكان

ومنها:المؤلظتمنكنيرله

.(اللهفيالمإهدونإ

.جزءان(القرآنيالتصويرإطارنيودروسنفوس)

.(نمومهكذا)

.جزءان(الكريمالقرآنفيحفاريةتيم)

.(ابفهوالحربالدين)

.(الإسلامفيالأسرةتطيم)

.(الهجرةعلىأفواء)

.(القرآنىالفهجواقعية)
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الرجمالرحمناللهبسم

ام4/4/579فيطظ

.درازاللهعبدمحمد/الأستاذالدمحورففيلةالجيلأشاذنا

وتؤمنوتؤئركوتجلكتحبكالتيالقلوبمئاعرايكتقلطةتحية

بقلمك.

اللهاعادهالماركالميامبثهرالكريمةالطيةتهناتمبلاناولاأرجو

طالطاملاإيكمتقلأنونحبوالاسعاد.بايمنالإسلاميةالأمةوعلىعليكم

الدينيةالأحاديثنثرتابع-رمفانبمناسبةتتكرمواأنوهوالقلوببهخفقت

ويعلاماَهادئأ،أماَل!فيحونالطثرةالأمةهذهعلىبهاتطلعوناييالكريمة

فيهتنموالمشرقةالروحيةمنمالصجواالمجتمعهذافيوتثيعونمطفط،

..الأخلاقدعائموتركزالقموتزدهرئلالفظ

:سيهى

الموضوعاتمعالجةفيالر!يعاسلوبكمعلىالظءفياكرسلأنأريدلا

هي،وبالمحف،بالمذياعاحادثكمأنوحسبكم،للهذلكاتركوإنما،الدية

الأديةوالمادة،وعواطفناعرنالمفالروحيوالغذاءلقلوبنا،ال!ديالمشرق

المبربفارغكلامكميطرونوالمفكرينالعل!ءمفوةانوحسبكم،لفننا

البقريالسمتوذاكالتفكير،مناكصعالفرببهذاويعتدون،الشوقونازع

..والتمويرالعرضفيالرانعةالجلالةوتلكالتعبير،من

تجعلنا،ال!بةعلىالفذةومقدرتكم،الجامعةوثقافتكم،الفشحافقكمإن

رجالمنزةالم!بالمفوةتخفظومازالتبجر،مازالتممرانإلىنطفن

خاطرأ،واطمثنسيدييانفأ..فطبوالاجتماعالأخلاقوفلاسفةوالأدبالعلم

أدبكفمانقلمكونصاعةنفكوصفاءروحكإثراقمنعليناتفيفىانوحاول
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اللهحفظك.الأياممرعلىبهنعتزالرث!يدالأدبمنونمطبامدرسةوعلمك

يلاحقوكانعليكابنائكحقمنفمانمعذرةومعذرة.والفغلللعلمذُخرأ

.الهربحاولتكلطبالطلب

،والسلام

بعلمكمتلميذمعجب

سعمحمدتوفيق

طنطبمعهدمدرلى

وبعد،

يديه.بينالذيال!باهميةعلىدليلأللقارىهناأسوقهواحدنموذجفهذا

حلقةإيهواففت.فصولإلىال!بتبويبلاعادةالطبعةهذهفيقمتوقد

السابقةالط!تفيموجودةتكنولمسياقهافي(الغيبةالمجال!)فاكهة

مختصرةترجمةوكتتال!بفيالواردةوالاَثاروالأحاديثالآياتوخرجت

والمنة.والففلالحمدفللهال!بهذاخدمةفيوفقتفمان.اللهرحمهللشيخ

المتواضعة.وقدراتيإم!ناتيحدودفيحاولتانيفححبيالأخرى!نتوإن

بدودقؤلاقاذلدقَعُلايَؤمَ)اعماليم!زانفيالجهدهذالجعلانايعألوالله

.)1(!سيهبميقفبالفةالَىقنإِلا

الطلمين.ربللهالحمداندعواناوآخر

اللهعفوإلىالفقيري

الرحمنعدابو

فضليةالعزيزعدمصطفىاحمد

الثيخكفر-ددعوق-ديايمحلة

.88،98رقمالآيتانالثراءسورة(1)
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سطورفيسيرة

درازاللهعبدمحمدالدكتور:الا!أ-

مأ98/!ا811/:الميكتاريخ2-

48اواخرليولد:ا!د!3- iفى!وقمركأديايبمحلةأم

الأوليةالعلوممبادىتعلمفيوصباهطفولتهعهدقضىوبهاالشيخكفرمحافظة

سنينالعثردونوهووتجويدهحفظهاتمحتىالكريمنالقر2وحفظ

السوربون-الأزهر:بهاتعلمالتيالمدارس-4

اليالنايفئبمعهدهاإلتحقحيثأم509اوائلفيالإسكندريةإلىانتقل5-

يأسيسعدهمحمدالاماماستاذهإخارعليهوقع!نالذيوالدهالمرحوممعية

.السكندرى(اثغرفيالنظاميةالأزهريةالدراسة

أولو!نامI%9ليبامتيازالنظاميةالعالميةثهادةعلىحصل6-

المعاهد.ينالمضتركالاختبارفياكجحين

نفحهالوتتوفيتخرجهعقبأم169الإعكندريةبمعهدمدرساعين7-

العالىالقمثهادةنالحتىالليليةالمدارسفيالفرنسيةاللغةبتعلميثعلبدا

ليالفرنيةباللغةمعركهمنافادولقدايفافيهاالأولترتيبهو!نأم919فيها

عنالدفاعوليام919الأجنبيةراتالحظأمامالوطنيةالقفيةعنالدفاع

وكيرها.الفرنسية)الطان(جريدةعلىبالردالإسلاميةالحقائق

A-الثيئالأبهرالامامالمرحومإختارهحيثأم289فيأ!صهرةاإلىانتقل

عامبالأزهرالعالىالقسمفيليدريسالأزهرثيخالمراغىمصطفيمحمد

الناثئةالأزهريةالكبتفيثمام929عامايخمصقسمفيثمأم289

اكتاذأالأخيراخيرجثدرازاللهعبدالمجيدعدالضيخثقيقهمعام039

الضريعة.بكليةللتفير

منمايووفي،الحجفريفةلأداءزالحبإلىكافرأم369اولوفي-9
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بكليةفلتحقالجامعيةللدراساتازهريةبعثةفيفرنساإلىسافرالعامنفس

.ام049عامالليسانسعلىوحملالسوربونبجامعةالآداب

مأ479عامالأولىالثرفبرتبةال!وربونمنالدولةدكتوراةنالأ-.

إنتهاثهابعدماإلىالعالميةالحربقبلمنالفترةفيباريسزارواالذينوكل

هالك.الأستاذمبلغيعرلون

عنايهومدىوالاسلاميةالعربيةوالجالياتبالوفودإهمدراستهجانبوالى

ومراكش.الجزائرإلىفلسطينمنوالعروبةالاسلامبقفاياالجدية

وتاريخها:الملميةالهرجات-11

6191يوليةالضريفالأزهرمنالعالميةا-

مأ479ديسمبرفرنحامنالآدابفيالدولةديهوراةب-

م9491نوفمرالعلطءيرجماعةعضويةج-

الفرنسية.واللغةالعربيةاللغة:بهايتكلمالتياللظت12-

فيالعلطءيرجماعةعفويةعلىفحملام489عاممصرإلىعادأ-3

لتدريسثمالقاهرةجامعةالاَداببكيةالاْديانتاريخيدريسوندبأم949

العلومداركليةفيالتفسيريدريسثمالعريةاللغةكليةفيالأخلاقفلسفة

العربية.اللغةبكيةالكريمالقرأنوتفسير

بلأ:إشتغلالتيوالأعمالالوظائف14-

ابوليس.وكليةالقاهرةوجامعةبالأزهرالتدريسا-

بالأزهر.الاستضاريةاللجنةعفويةب-

بالأزهر.العامةالامتحاناتمراقبةج-

وايعليم.التريةبوزارةالتعليملسبسةالع!اللجةعضويةهـ-

)مؤتمروالدييةالعلميةالدوليةالمؤتمراتفيالأزهرمنلإوبو-

باري!فيالشريعةمؤتمر-أم939باريسفيالطلميالأديان

-أم519بفرناني!مدينةفيالجامعاتمؤلَمر-ام059

.(م8591نبباكتلاهورمؤتمر
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العربية.اللغةبكليةاياذايثغلهاوظيفةآخرأ-5

بمختلفالبدنيةالرياضةثبابهعهدمنذلازمتهاييهوايته:ا!ا؟تأ-6

علىاليرفيوساعةحيةالمبايمريناتمندقائقببضعمنهاإحتفظوقدانواعها

وابحثالمطلعةفيالأداسيةهوايتهإلىبالإضافةيومكلصباحفيقدميه

المطبوعة:المؤلفات17-

منالمتر(الكريمالقرآنلتفيرمقدمةأالعطيمابط:العربيةباللغةأ-

-،الأديانكريخمقدمةأالدين-والبدعةالسنةبينالميزان-النةكنوز

-وجهادتريةالموم-إسلايةدراسات-الأخلاقفلسفةمبادئفيكلمات

إلىبالإضافة.تاريخلهارسائل-والحياةالدينفيالمسلمزاد-قلمحصاد

العرية.المجلاتفيالكثيرةالبحوث

تمتوقدالقرآنليالأخلاقدستور-بالقرأنتعريف:الفرنحيةباللغةب-

محمدالاْستاذالكريمالقرآنإلىالمدخلترجمحيثالعريةاللغةإلىترجمتهما

الصبورعبد.دالكريمالقرآنفيالأخلاقدستوروترجم.علىالعطيمعد

والفرنسية.المصريةالمجلاتفيكيرةبحوثإلىإضافة.شاهين

فيالطمالدوليالقانون)مبادئمعأباللغتينالقيمةالجوثمنبهنذكركما

.(الاسلاميالقانوننظرفيالربا-الاسلام

الأسلوبوقانةالحجةوقوةالفكرةبعمقالفكريإنتاجهريمتاز

-18Iوالاجتما!بى:السياسيلنشا!ا

يشاركوإنماالحزبيةأعغاءمنولشالأحزابمنحزبإلىمايوماَيتملم

نفسهعنالإعلانيحبلاام919منذالقوميةالحر!تفيعمليةمشاركة

بواسطة(او)مباشرةالمسئولينإلىالعهودكلفيالخالمةبمسورتهيففيولكنه

والأخلاقبالدينتملاييالعامةالطلاتفيسيماولا

أهمها:من:الهامةالمواقف-91

بالسظراتللإنصالالممفينمنالمختارةالنخةمقدمةفيقيامهأ-

صىالحطوخطابه9191-8191ثورةفيالأجنبيةوالقنصبت
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بالاسبهدرية.فرنساقنملامامالفرنصيةباللغة

سوءلهيفارحأ5291يونيو91ليالملكيالديوانرئي!إلىتقدمهب-

قدوةإلىقديماللملك!نتاييالححعنةالقدوةوتحولالطمةالحالة

.الأوضاعهذهتصححورجاصالحةغير

الألمانإعقلهمالذينالممريينزملائهعنالدفاعفيموقفهفرنصافيج-

فلمجميعاالمصريينعلىساريأبالاعتقالالانذارو!ن0491عامفي

حتىمراراَبخفسهالعسكرلنالرؤساءومقابلةالاخجاجمنذلكيمنعه

جميعا.المعتقلينعنافرج

وفاته:02-

وافاهحتىمجاهدأعاملأالإسلامخدمةفينضاطاتهفيدرازالديهورظل

9ياير6فيبباكسظنلاهورمؤتمرفيالمحتومالاْجل aAالطلمفب!هأم

عليمأ.دينيأومصلحأكبيراَوفيلسوفاَعاملأعالطَالشريفالأزهروب!هالإسلامي

والصديقيناببينمعالخلددارفيالمثوبةلهواجزلواسعةرحمةاللهرحمه

راليقا.اولثكوحصنوالشهداء

عليه:العلماهئناه21-

.درازاللهعبدمحمد/الشيخالجيلالأشاذوالفضلالفضيلةصاحبحضرةأ-

ولعلهوالابلالالمحبةمنلهقلبييكنهمامقدارالأستاذويعرفاللهيعلم

آمال،للدينمال3،الاَمالعظيممنومواهبهوجودهعلىأعلقهماأيف!أيعرف

.)1(للأمةآمال،للأزهرمال7،للأخلاقآمال،للعلم

العلامةالضيخ

الجباليإبراهيم

RrY/ 4 / Aا

الكويت.،القلمدارالطغثحت(تاريخلها)رصانلىبخاانظر()1
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)1(الجيلاشاذإلىتحية2-

اريجهاالورودأعطىهنسبحان

كأنهالصفيبالأدبأولاك

كبيهمحمدباسموحباك

كو!الم!رمأفقفيأشرقت

وابدىحةالحطمهدنيودرجت

مهذبابابنتصدعوطفقت

دونهتقاصرعزمعنوأبنت

ترتجيابريةحواليكفهمت

سلسلأالمعارففيضمنيسقون

مجرداَ!لحسامالرأيسجدوا

وهمةالرياضكأنفاسخلق

وابهىالمثعرفينوركمولاي

مزاعمأالعظيمبالتفصدت

أحمدسنةالمختارفيوأبخت

بديعةالنيراتكعقدمنن

قصيدةالزماناتظملوقسمأ

وسرهببالفربيأولاه

بيانهإيهيوحىف!نما

خالداَللهدايةرمزأزلتلا

وفكرميرةدرازاللهعدمحمد-!بخاانظر)1(

-vv

المصقولاجمالهالربيعوحبا

مقولامحبباالنعيمنضر

رسو،العطمبابثفأ-يت

سبيلاالكريمالخلقإلىيهدي

نيلاعلاكفيفذأوطلعت

وبيلاالمسلمينأصابخطرا

وكهولافتيةالبريةعزم

وظليلاوارفاًبساحكظلا

معسولاكوثراَالضمائلومن

أتلاكالربعلمجدوعوا

ذيلاجاءلفدرغامشاءتلو

كليلاعنهالثمسطرفيرتد

فلولاالظالمينكيدورددت

وأصلاصائبأرأيافأبنت

طولىالشبيةعقلعلىويد

مخذولالانثنىثكركو(راد

التويلاوعلمالحديثفقى

عقولابابنفيرويعذبا

أثيلاللعلومركناوبقيت

الجعفراويالمقصودعدمحمد

الدينولاصكلية

3491مايو

الكويت.،القلمدار-
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)1(بداقدالحنيفةبأفاقبدر3-

وإنماالغوان!حبمنبيوما

وفطةوحلمعلمزانهكى

حازمالضأننابههمامأبنٌ

الميةدوحةمنفرعهنما

مثلكمالعلمحلبةفيمنمحمد

بيتاالجهالةليلدجىماإذا

غموفهبعداينزيلتأبنت

حافراَ!نبياسيناابنكأن

عرمرماجيااللهدينيممك

وعالماديبمننفحيفؤادك

يرتجى!ضلكذاققدفتىوكل

(2)المعارفبحر-4

اماماياالمعارفبحرايا

ولكناقوامالنحولعلم

فردأوالفهمالحجاحزتلقد

وأهدىلثاردةبكلأتت

حتىالفنخفاياباأبخت

هذاالنحوعلمطلابويا

المعاليحازمنالقلبنقى

يثخصوكلالخبيرالحبرهو

لاجلوااللهعدالأعلزكى

نهلاحماثاهدتمواأما

وثىابدىلصفنضكره

"محمدا*العنصرينكريمأحب

وابدىوالبلالطهريريناوخلق

بداقدالحنيفةبآفاقوبدر

توطداقدأصلهاالمعاليبروض

أوحداللعلماللهبراكوأنت

مريثدارأيكصبحمنبابعثت

تبدداماأثتاتهمنوالفت

موصدا!نماللأذهانيفتح

مهداالصراحالحقويشهرك

وأقعداالملحدينجيولقأقام

بمحمداسيداتحيااناللهمن

الابيارينجاالرحمنعد

ما349سنةمايو17

الرويةحسنيتحىإليه

العليهبهمتكسبقتهموا

مزيةفيدثبيهمنلكوما

البهيةالدررلفظكإلب

جيهشمسالعقرتبدت
النقهوالنف!الانمافاخو

يهوصفاءسريرةبطيب

القضيةبذييقرقلبله
السنيهبحكقهقلوبكم

الوفيهوالفكرالتحقينمن

الأزهريةهـنعنعليه
عليعمران/التلمذ

الكويت.-القلمدارالبمتحت-ولكريرةدرازاللهعدمحمد-انظر)2(،)1(
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درازاللهعبدمحمد-الديهورالوالدالسيد5-

،إطلاعمنبكماوسعة،فهممنبكماودقة،بحثمنبكماعمقفمن

عمابخفسكوالبعلى..الكرامةحبمنبكماوقوة،خلقمنبكماوسمو

تاجاياجليقىالمنصببريقمنفيهابماالديافرففتبيدأوقريبمنيمحها

.)1(والجبينالمفرقمكيزين-سوءيمسهلممقدساَالكرامة

العزازياللهعد

العربيةاللغةكيةفيالمدرس

اكفع،بالعلماللهأمدهالذي،ال!ملللطلم،ال!ملالمثلإنه...*6-

الوفير.بالأدبوجمله،الكريمبالخُلقوتَوَجه

عنبعيلىأ،للقلوبجماعاَ!ن,القمةالممتعةبأحادثهللطلمنفاعأ!ن...

،قدرهاكسفعرف،عملهفيللهوأخلص،ربهسيلفيجاهد،العيوبمواطن

.)2(بفضلهجميعأوثهدوا

حسنمحمد!مل

ما589العربيةاللغةكليةويهل

الخلفومربيالسلفبقيةإلى7-

درازاللهعدمحمد/الشيخالجيلاشاذنابحقالجيلوأستاذ

البحوثمنالالهيالمفىبهذاالانتفاعإلىولهفةشوقأيطيرارواحناإن

ميعأويدأحصياحصنأولتقفبهاالنفعليعمونثرهاطبع!وإلىالظيةالطية

ثتىفيسمومهايفثونوأخذوا،بهاخدعواومنالهدامةالمذاهبتلكوجهفي

)3(.الأيايببثتىال!دين

عمارةمحمد

6/21376/11 9 /7/57 1 4 a--م

ا!بق.المرجع1()

ا!بق.المرجع)2(

تحتفضيةاحمداليئواعدادجمع-تاريخل!ريانل-درازاللهعدمحمدد.)3(

الكويت.-القلمدار-البم
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الأزهر،هنرجلهذا8-

يقتحمأنايطع،الفلألقةالعريةالبيةوالقدرة،الملموثقافة،المؤمناصالةفيه

أساطبنفي!ياقشاييريعلأللهبهاويكبالفرنيةاللغةويدرسالفرييالفكرآ!اق

اكصعالإسلامييانينالحقيقةوجهعنكاشفأوقفاياهمنظريلألهمفيالغري!نالفلاسفة

يجلهابما،وايواءقصورمنوالمذاهبالنظرياتهذهتحملماوبينالصدقةووجهه

كل!لبثريةبلوحدهمللمسلمينيس،العلمعصرفيالانسانيةللفطرةصالحةكير

لغة،بأسمىتبيغهعلىوقدرة,لهعجبوتدبر،للقرأنعمقفهمكلههذافيوقوامه

)1(.عجيبتمكنفيالفرميالعقلإلىالأثلةولقديم

اللهرحمهدرازاللهعبدمحمدالديهور9-

متلأوالشةال!بإلىويرجع،دقيقأإيزاهاَالثرعةالضوصييزمممن

بقضاياالقعلقةابموصفهمفيإجتهادله!نوربمالألظظهطالغريةبالمعاني

أئمةمخالفةوعدم،اكمالوعيعلىفئمدققفهمٌولبهه،صرةالمطالحياة

.)2(التفسيرهذافيالعلطء

سيداللهتحالسارعدا.د/

القرىوأمالأزهربجامعةالأستاذ

فيتمبلاواييالراهةالمرحلةفيالإعلامبهايمرالتيالمخةإنأ-.

والتعتيم،الم!حقينغير*تليم"يجرىحيث.والملمنالإيعلاممصلحة

.للإسلامخدمةوجاتهموجهدهمعلمهمقدمواالذينال!رالأعلامعلى

رغمايعتيمهذامنقليلغيرفيءنالهقددرازاللهعبدمحمد/والديهور

فيوسار،الصعبالطريقاختارجث،البهرالفكريوعطائهالعلميجهاده

.)3(واحدةخطوةتجلهأزهريفيهاخطماوعرةوطرقمجاهلفيالعلمةحيلاله

المطعيالعظيمعبدا.د/

اةزهرابجامعةايأستاذ

.الاكمامدار-الاسلاماعلام-الجديانور(1)

.بالقاهرةالثيئبمزلالمفابلةتمتشخصةمقابلة)2(

.درازالدكورعنعرية؟لاقجريدةندوةعن3()
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وخلقهوثقاكهعلمهفيفريدأ)1(إهامأدرازاللهعدمحمدالدمحوركانلقدأ-أ

ايلاوةتقدمةبرنامجخلالمنالمجيدالقرآنتفيرفياكسعرفهلقد،وإجتهاده

الفكر،دقلألقواستنباطببعضبعضهاوالصورالاَياتربطفيمجدداَف!نالإذاعةفي

أقرانههنصحبةمعلالمبهذاف!أحاديثهيعماععلىنتلهفطلابونحنو!

..ثلتوتمحمودالثيخالمرحومفضيلةالأبهرالإمامرأسهمعلى

المحيراحمدليدمحمدأ.د/

الظهرةالدينأصولبكيةالأشاذ

درازاللهعدمحمدالدكتورا-2

،البميرةوجلاء،النظرةنفاذفيهأعجبني،الباحثوالعالم،الأمينالرجل

.العرضوسلامة،ايحليلوعمق

عثمانمخيمحمدأ.د/

ما589سنة1دهالعلىالمجلةمجلة

ونقلىمهاعلىه!انقفاًنبنايحسن،للعبرةمواطنالعالمهذاحياةفيأ-3

التزاوجهذاالثخمةح!ذهفييفاجثكمافأول.م!نكلفيالمسلمللشباب

علىالعميمبالخيرلجتهعادت،متبايتينثقا!ينبينالغنيوايلاقح،الفذ

الإسلامية.الثقافة

الأحمدفمور/الشيخالأستاذ

أهـ704اكنيربيع-ابيانمجلة

مكن"وتاتويمنياخلاصوالعلطءوالأزهرايإسلامعن"دافع-أ4

لثبيرؤوفأ.د/

اللهرحمهالأزهروكيل

(الأسواقفيالهة)كتابمقدمة

الكويت/القلمدارنشر

اللامعالإذاعيتقديم،ياير6فيعامكليذاعدرازالدكورعنخاصبرنامجعن1()

.عوضمحمد
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في،المسلمللطلمرميأنموذجأ،درازاللهعدمحمدالدكتور!نا-5

ننسىولا،حجتهوقوة،العذبمنطقهفيثم،وممتهوخلقهوتواضعهسلوكه

العدوانأثناءالعايةالمعنويةبالروحوزودهايهانجاهزقدالساحرمنطقهأن

عنيتحدثوهوثم،المباححديثفيصباحكليجلجلوموته،اثلالي

تحققمماالأعداءم!ئدمنيتوقعهمماوتحذيرهمالجلاءبعدالمسلمينواجب

ويحتفلالإذاعةتحتفلأنأعمدكنت،ذلكويخرالانفمالمؤامرةفيذلكبعد

الوثابةللروحدفعأسيرتهإستعادةفيلأن،الطرازهذامنرجلبذكرىايلفزيون

.الشبابوغيرال!ثببنفوسفي

سليمناصف/الأشاذ

6591أبريل41الجمهوريةجريدة

-32-

http://www.al-maktabeh.com



نجُنّةالصيام

..يصخبولايرفثفلاأحدكمصوميومكانفإذا

..صائمإني:فليقلقاتلهاْو..أحدسابهفإن

أطيبالصائمفملخلو!بيدهمحمدنفسوالذي

المسك.ريحمناللهعفد

فرحافطرإذايفرحهما،فرحتانللصائم

)1(.بصومهفرحربهلقىوإذا

يثريف()حديث

9)1ابخار!يرواه!نةهريرةابىعنالحديث(1) 0 t)،الصومففلباب-المومىب.

الريخب!بمنالفتقى!بوانظر،مالمبففلباب-مالمب!ب،وملم

.05هرقمحديث17/03:القرضاو!ييوصفد.وايرهب
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الأولالفصلى

والرحمةالهدىشهر

كري!أ.ا-شهر

هرمضاناستقبال3-

.الصيامشريعة3-
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كريمشهر1-

...رمضانسهر.وعاد.الزمانواشدار

طويلأ.شحأدنياناشؤونفيشحناأنوبعد،كرانسيناأنبعدإليناعاد

الزهراء..يىليهونخيي،الفراء(يامهلنحهدمعهنعودانكوقدر،رمضانعاد

نلقاهفلا،الأجليهقهلأم؟أخرىكرةإليهقعود،العمربخايمتدهلترى

هذا؟عامنابعد

عامفيرمغانيلقىحتى،أجلهفيلهسينسأأنهعهدأاللهعنداتخذمنالا

نيتهفيصادقا،أمرهتداركمنمم!،رزقهفيموفوراَ،بدنهفيمعافأ،قابل

فييبطئأنشاءمافيبطح،بذلكعهداَاللهعنداتخذمن..عزيقهفيراشدأ

نألهبداما،وليؤجلوليُسوف،أملهفييشرسلأنثاءماوليشريل،عمله

لمحة،فييتهيقدوالأجل،محجبمتوروالقدرأما.ويؤجليسوف

نستبدلوأن،بغائبحافرأنيعأنواللهالحمقفمن،بغتةإلاتأتىلاوالاعة

بيقين.ش!

هَاعنهُنمأغنَىنا،زوغدُونك!لُوامَاجَاءَهُنمثنم،سِنِيتىمئَعئاهُنمإلطافَرَايت)

.!)ا"يُمتًعُونَكلألُو)

وَانشَيةمِناللًهُخَقىوَقاوَالأزض!الممتمَاوَاتِملَئو!فِيلمظرُوااولنم)

.!)2(يُؤفِنُونَتجصهُخد!مثلبِأفياجالُهُنمافْنَرَبَلْدِيَكُولظأنغسَى

الذىاليوميجيئطحتىفاأمرئكلأفينتظر؟يتداركونبعدهافرصةأيوفي

فيه:يقول

.!)3"لرَكثفيتاصَابحاْاغمَلُلَعلي،ازج!نِرَفي)

.702-502رقمالآيات:الراءسورة1()

.185رقمالآية:الأعرافسورة2()

.001-99رقمالآيان:المؤنونصورة)3(
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:يقولأو

.)1(!الصئالِجينمِنَؤاكُنفَأمثذلىلر!باجَل!إيىأخرشُينؤلازدث)

الفرصةهذهنغتمان،الكيسكلوالكش!،الحزمكلالحزمبل،كلا

الرابحة.الصفقةهذهنفيعوألاا!نحة

فيهيورقخصيباَفملا،الزمانفمولمنتعرف(لا.سانحةلفرصةإنها،نعم

أكلها!ؤتى،الحبةفيهوتارك،التربةفيهوتطيب،الزهرفيهويتفغ،الثجر

؟كثيرةأضعافاَأوضعفين

غراسهم.فيوليفرسوابذرهم،فيهليلقواويترصدونهالزراعيتحينه،الربعإنه

يزكووبرخيرمنالنفس!هأزلفتماكل،الأرواحريعهو،رمفانهكذا

مفاعفةمباركةكلهماوروحاتهوغدواتهومدقاتهوقيامهميامه:ويربووينمو

.القدرليلةفيهأنوحسبهالأجر،

.)2(!شَفرأقيمِنخَلؤانتَذرِلَيالَةُأنقَذيى؟تيالَةُمَاأذرَاكَوَمَا)

وأن،فاتهمماالريعهذافييتداركواأنالركبعنمناالقخلفيناجدر!ما

بهم.الطريقينقطعانقبل،بالظفلةاللحاقيحاولوا

ايوميف!اعفواأنعلىالسطويةالظفلةهذهفيمناالسائريناتدروما

العليا.مثلهمعنإتترابأليزدادوا،ور!ئهممطاياهميصتحثواوأن،جهودهم

ي!يرةإلتفاتةَنلتفتأن،الداءهذاإلىنستمعحينبهنبدأماأولوليكنألا

منمضىماالندمبماءولنمحو،وزلاتاسقطاتاأنفسناعلىلنحصى،الوراءإلى

تلكامرنا..مستقبلفيوالإشقامةالجدعلىالعزمولنوطن،ربخاحقفيتفريطنا

الذيالايمتغفارحقيقةهيوتلك،اللهلداعيالاقجابةفيالأولىالخطوةهي

وذلك،الحياةهذهبعدوفيما،الحياةهذهفي،والأمانللأمنضمانااللهجعله

الرحيم:الرؤوفرسولهمخابئيثأنهعزيقولحيث

.51رتمالآية:الفا!قونسورة(1)

.2،3:القدرسورة)2(
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.!ممتَقزون!)1(ذفنمئصبَفنمالنهُكَالظوَمَانجيهِنموَالفيفصئهُغالنهُكانَ!ؤمَا

بين!لدالرسولبوجودحصانة:البلاءمنحصانتانذاكإذللأمةف!ن

ولمالأولىالحصنةذهتوقدواليوم.لذنوبهمباستغفارهموحصانة،ظهرانيهم

الكفرإقرارعلىبماصرارنا،الأخرىهيضفاهالمان.اكنيةالحصانةإلاكيبن

لامنبذنوبخاعلينااللهيحلطفسوف،والف!دالفجورلقمعوإهمابا،والالطد

ولاضمانيومئذمنهكيكونولن،فاءال!ف!لعلبمايهل!سوف،يرحمنا

له:امانلالهالمانلامنلمان،أمان

إِينانهُمْيلْبيمئواولَنمآمموااثذطقتعنئونظكنْممْإِنْبالأقيأحَ!الْفرِ!لينفَأي)

.)2(!مُهئَدُونَوَهُنما!مقُتهُمُاولَنكبِظُفبم

منوالإنابةوالتوبة،ظلمكلعنبالاتلاعالكريمالشهرهذافيعملنافندأ

إثم:كل

تغوَإبئْانْفُشتاظفمتَازتجتَا)!)3(امْرنجابْىؤإِسْرَاقْنادنوبتَالَنَااعفرْرَبَتَا)

.)4(!ك!الْخاسيرِمكل!مِنلَتكُوننولَزخمدالَنانَقز

خطوةتبعهاأنعليابقى،والتطهرباينزهالسيةالخطوةهذهأتممناالإذا

منقلوبنانُفرغأنبعدنعم..والانثاءءوالب،والتكملبالتجميلالجابية

فيالث!كلالث!فليس،الحكمةبنورنملأهاأنيجب،الشهوةظلطت

والرحمة.الهدىشهرهوذلكفوقولبهه،والمقاومةالجلدشهرأنهرمفان

فشورانورحمةهدئوا!جدينبالراكعينونهارأيلأاللهبيوتثزدحمفيه

والذاكرينرثينوالف.السطءمنمرسلانورحمةوهدى،الأرضعلى

وبرا،وخانأرحمةالمؤفينتلوبتمضوفيهوالمسترلثدين.والمرلثدين

هيوتلكالهدىهوفذلك.الشيلوابنواليتيم،والمسكينبالفقير،وإحانا

.33رقمالآية:الأنفالورةس(1)

.82-81رتمالآيان:الأنعامسورة)2(

.471رقمالاَية:عمرانآلسورة)3(

.23رقمالاَية:الأعرافسورة()4
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.الأرضعلىالمن!ثورانالرحمة

تصبوفيه،والفرقانالهدىمنوبينات،لكسهدىالقرآنأنزلوفيه

:الدعواتوتحتجابالرحمات

فذلك!)1(دَعَانإذاالذاعدَعْوَةَأجِدبُقَرلِبٌلمحائيعسَجمبَادِيستأتذؤإبا)

السطء.منالمرسلانالرحمةهيوتلكالهدىهو

لَدنمذينآيتهازنجما!:بهدايكنهتدىأنوأوزعنا،لرحمتكأهلأفاجعلناربنا

.!)2(رَيثتدأاهْرِناينْلَنَاوَقئئْزحْقه

أ.Alرقمالآية:ابقرةرة,(1)

.51رقمالاَية:الكهفسورة)2(
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)1(رمفمانإستقبال2-

رمغان.هلالأقبل.أقي.أقي

قلوبناحولهاإنؤيتكولىرثاخصةتسشرفإالافاقإلىعيونأنمانأقي

بهلالهائمابالْقلبكما:الطذلونويقول..طلعتكإجتلاءترقيهانمةحانمة

وجا،أعظمالقلوبإلىأنكدرواوما؟الطمأهلةمنهلالإلاهووهل؟رمضان

وتتجدد.تتكررايأهلةفياللهآيةكانتوإن،وبَأيقظوحيكإلىالقلوبوإن

طرفيهيرونألا.بزوغهأولفيابورانيالقوسهذاإلىمعياكظرونفيظر

يرونألا.ليلةبعدليلةإيهيظرواثم،إليهويتجهالاَخريتقلمنهماواحدكل

يتعانقاأنإلىونيدأسعياَإليهويصعىإقتراباصاحبهمنيقزبالطرفينكلا

خفيأ؟نداءأمنهيمعونأولاعلوياَايحاءذلكفييجدونأفلاويلتحما..

لكظرينيصورأنأرادإذاالمؤدبموقفأعيتافيلتمثلالصورةهذهإن

وإبهامهسبابتهبفتحيدأنراهألاوالإيئامالإنغمامحركةأووالضمالإحاطةحركة

حلقةابهايةفيمنهماليجعلرويداًرويدأضمهافيياْخذثمففرجةفتحة

ثمإعبعينفتحةكأنها،ونموهنثأتهفيالهلالظاهرةباتتفلهكذا؟مفرغة

نأأرادمنبهايخاطبالرحمنشاراتمنيثارةرمزتينإصبين..إنطاقهما

المؤمينإلىبهايوحىثمواحدةالحاءةكلهالطلمإلىبهايوحىويدكريدبر

هاتنبينكلهوالأهرالخلقأن!فةاباسإلىبهايشير.أخرىإيحاءةخاصة

السمواتوهذهقغتهفيالأرضهذهمنإلىجميعاوجوهكمفوجهواالاصبعين

المؤمنينإلىيثيرثمسبيلهعنبكمتفرقالحلتتبعوافلايمينهفيمطوية

فكونواموحدةأمةلربكمكنتمفكط.حياتكمفيالصورةهذهترسمواأنخاصة

حتىخلقهويت!ملالهلالطرفايتدانىكيفأرايتم..هوحدةأمةبينكمفيما

ولتتجمعصفوفكمولتتلاصقأطرافكمفل!واصلفكذلك؟!ملأبدرأيصير

.ام2/5/549الأحدعاخ؟ذيع)1(
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علىيدأبهاتمجونمانعةوحدةالجامعةالوحدةهذهيكملتتحولثمقلوبكم

عاداكم.منعلىوحربأسالمكملمنسلمأسواكممن

وتعبيرآيلالهاترجمةولكنهلالكلهنالمحعوحىيستوحيهاقدمعانتلك

القرأنانزلوفيه،الوحيبدءفيهالذيرمفانبثهرتاريخنافيإكرنتدلالاتها

يثهر.الفمنخيزهياييالقدريلةوفيالفغيوموليهبدريوموفيه

وعلىوالنمرالعزةافقمنالإسلامعلىمطلعكليكنبررمفانهلالإذأأتي

ونعمةورخاءأناالبلادعلىمقدمكويكنالمجدوالسؤودفلكمنالمحلمين

الحقميزانلكسلتفعوإقربوسارعاتي..ورحمةوإخاءأيُمناالبدوعلى

.أقيوالقوةابطشقانونبدلوالرفقاللينقانونفيهمولتقيمالقوةيزانم!ن

وظلاما.ظلطمئتانبعدوسلامانورالاملأهاالأرضعلى

الحائكمنابخائهاعلىوانزلالإسلامربوععلىلأيثرقرمفانهلالاتجل

وتابعهم،واسواقهمساجدهمفيتلاحقهم،خطواتهمتقودقويةأيثعةالرفد

فيقلوبهمإلىوتمذومفاجعهمبيوتهمفيوتغثاهم،ومجامعهمانديتهملي

وجملواتهم.خلواتهم

زينتهاتأخذفاراتها.خلبخوركوباط!طهرهالاغمراللهبيوتعلىاقبل

لا!نتأنبعدونهاراليلاأبوابهاإفتحثمالسطءممابيحبهاتباهيوقلالدعقودا

منواحدةيعاعةتخلهالاوحياةروحافاملاهباط!إلىانفذثم،لطماَإلاتفتح

!كاعدهاوهكذا..سترثداومريثدأوذاكرأوقارىاوساجداوراكع

نجيفانهُبُشئخاشمُهُفيفاؤيذقزئُرقعَانالفةافينلئ!ث!ي:يوماولكانت

المثلاةؤإفابماللْه؟كْرِغنْلتيحؤلانجارَةللْهبهنملابىتجال،ؤالاَصَل!يالْصؤ

.1(الزفاة!)ؤإ!تاءِ

كيرفيخيرلا،لاغيةلاهيةوهي،ومجاسمالمحلمينانديةعلىاطلثم

اللغوعنالصرمسمارهافألزم.موتاهالخومإلالهميطيبولا(نجواهامن

.36،37رتمالآتان:ابوريورة)1(
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:القرآنفيالمجالسبديقوروذكرهم،والفسوقوالرفث،والهجر

ؤمَصتثِوَالْغدْؤانبالأِثْبمتتناجَؤاقْلاتثانجدعإذْاآممَوااثذِينائقايا)

.)1(!وَالتقؤىلهِانبِزولَداجَؤاالزسُولي

الجدليسودهاوصخبلجبفىوهيالمسلميناسواقعلىعرجثم

والمكرؤالغثىوالحرصالئحفيهاويف!عووال!ثحناءوالخمومةوالمراء

عليهافاشرقعرج.الفجرةوالأيمانترةالم!فيهاوتروجوالفنوالخديعة

عقدفيهالمنجددصباحتكمنمسحةعليهاوألقالسموحالصبوحبوجهك

:الناسايهالهم.قلوجشعهمغلوانهممنيخففواحتىالمانها

إذأاللهوأجلها.فاتقوارزقهاتستكملخىنفستموتلنأنهعلمتملقد

سمحاباعإذاسمحارجلااللهرحم*نجيهمبوصيةذكرهمثمالطلبفيوأجملوا

.*إتفىإذاسمحاقضىإذاسمحاإفترىإذا

وكلصنعتهفيصانعوكلعملهفيعاملكلوأغشيرمضانهلالأقبل

أعمالهمفياللهتقوىفأيثعرهممهنتهفيمهنةذىوكلحكمهلمحيحاكم

الموكولةوالمصلحقالحقورعايةوناشدهموعلانيتهمسرهمفيومراقبته

نأعملاعملإذاأحدكممنيحباللهإن)الأعظمالظئدمقالةلهموقللأمانتهم

.(يتقنه

وأدبهاالإسلامب!بعكلطفاطبع!والقصوروالأكراخوالدورالبيوتلجثم

تدعلاليل!والثبعالريوفينهارهاوالظطالجوعفيبينهاسو،القرآنبأدب

وهوراوياطاعمانهارهيظلأحداَولاجنبماإلىطاووجارهشبعانيبيتأحدأفيها

ربه.حقيؤدىأنعلىقادر

أرواحناوأطلقسباتهامنالظفلةقلوبنافأيقظوجماعاتأفرادأعليناأقبل

عقال!.منالمكبوتة

عهدنافجددأقبلالقرآنشهراقي!رمفانيثهرأقبل!رمضانثهراقبل

.9رقمالآية:المجادلةكورة(1)
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وعملاوفهمادرساوصدقاحقااهلهمننكونحتى!ملايثاملاعهدأربناب!ب

وحكط.

للوفاءاهلايجعبااللهيضاْ.وإنعظيطضيفابينناوأحللكريماتادماعينااقبل

...ضا!تكلاكرامكضبحقك

وإسخب.فاسمعاللهم
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الصام)1(شريعة3-

...الصائمايها

وملذاتهجسمهقععنالمتبفيومشهياتهبرغائهالمضحيالصائمأيها

الهنيوالثرابنظ!،يديكتناولفيالثهيوالط!مطويانهاركتقفى

؟الحرمانهذاوفيم،التضحيةهذهفيم،بربكلىقل،عينكأماميترقرق

يعمللا،المؤمنوإن،غايتهوحددهدفهرسمإذاإلاأمريقدملا،العاقلإن

منهدفكحددتفهل.وإشقاقهيدادهوتين،نيتهفيهصححإذاإلاعملا

ا!ثر؟.للعرفوال!بعة،الموسميةالطدةهيأم؟فيهنيتكوصححتميامك

فردية،العواندمنل!دةأسيرأ،هذاملككفيتكونأنبكلأربأإنى

يرضىلا،وقلبكعقلكفيقيادتكزمامجعلالذياللهبان،جماعةأوىنت

منكتجعلايي،العماءالعاداتقيادة،الريثيدةالصدةهذهمنتدلأنلك

إمعةتكونأنفكيكره،نفحكسيدخلقكالذياللهوإن.آلةشبهأوآلة

فيمولاصاموافيمتدرىلاوأنت،يفطرونكطوتفطر،انسيمومكطتصوم

.اًفطروا

بصيرةعنوالحرمانايضخيةهذهوآثرت،وقدرتفكرتكنتإذاأما

هذامنتقيهالخيرحقيقةلىومف،نفكدخيلةعنملياَفحدثن!وينة،

.الصوم

بهاتمححوحمية،لأنسخكوتجديدا،لأجهزتكإستجمامافيهرأيتهل

وأ؟أوقاتكبعضوادخارا،نفقاتكمنلثيءإقتصادأفعهوجدتأو،بدنك

والآلامللثدائدوتحديك!اخمالكوقوةمراسكيثدةلاعلانفرعةفيهرأيت

؟الزمانلنوبواستعدادك

.م995614191اهـ/375رمضانمن8الخمي!مساءفياذيع()1
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...الصاثمايها

كلط،ئفالوفبهذهالولاء،الميامخصائصمنيكونأن،(نكرلستإني

وهمكهدفكيكونأن،أحذرك،وانذركأحذركولكنى،أضافهاواضعاف

تزدلم،ذلكفعلتإنبأنكو(ثباهها.وانذركالأغرافالنفعيةهذهمن،لثئا

قصأو،"الصبدقيقإقتصادياأو،جسورارياضيارجلاتكونأنعلى

نأاما(ذلكغيرتكونأنئنتمااًو،العلاجاوللوقايةاللأيسريلتمس

فلا..الاسلامنظرفيصاثماَنفسكتححب

علىيقومالذي،المادممطالسلبيالمظهرهذافيهيكفيلاالإسلامفيلالصوم

عمليثئكلقبلهووإنما.إتفقهدفولأي!نباعثِلأيالمفطراتإتجناب

نيتهويجعل،الضريعةلهحددتهالذيالهدفالطملفييخرى،الجابيروحي

نأعلىواعملصومكمنربكارادماذا،إذأفاعرف.مهربهلارادةوفقا،فيه

لا،الرحيماللهأن،ذلكمنتذكرهمااولوليكن،لارادتهوفقانيتكتكون

إذاوإنه،وهزالهذبولهجحمكمنينالهولا،همرارتوحرارتهصومكمنتعنيه

رتفاقlافيوترى.يطلبمقمداالجسمألمفيترى،ونحلأديانهالك!نت

الذيوهوكيف.الأديانهذهبينمنالاسلامفيس،يحاربعدواتبالطب

.*،)1(تكُنمالقهُأحرتاطئتا!نُحَزمُوالا):لقول

.!)2(فصُنزبِكُمُؤلا!ريدُأنيشرَبكُمُالفهُ)يُيىيدُ:ويقول

الرجلل!ن،والعطشبالجوعالصائمإثعارهيالصومكاية!نتلوإنه

لشهيةالفاقدالرجلول!ن،كلهصومهبدل،ايومجلصوميكفيه،الطدى

نعلم،ولكظ،المخمصةباْلمفيهايشعراخرىمدةيغ!فانعليهيجب،الططم

غروبعندبالنيةولوحرماتهمنيتحللولا،الصوممدةفييزيدالذىأن

قبلفيفطر،الصوممدةمنيقصالذيكفلالاثمفيمثلهوإن.آثم،الشمس

.87رنمالآبة:الماندةسورة1()

.85Iرلمالآية:ابقرةسورة21(
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وهو،وحدودهالصومثرانطيراعىالذيانأخرىجهةمنونعلم.الغروب

تغ!يرمنيث!أفيهي!بدكالذي،ماْجورمبروزميحزوله،معانمومهعلى

.المزاج

ي!يقعتدالألمهذاكانوإلط،ابدنىالألمهذاهوإذاالصومهدفي!

طريقه.

لعلكم:لمللم!)1(الصئتامُعلنكُمُكُي!ب):بالالحينوجلعزاللهإن

لَعثئنم):قالوإنماتقتمدون،لعلكمأوتصحون،لعلكميقللمأنهكط،تتألمون

وسيلتكيكونأنمنهوأرادخُلقيةوتجربةروحيا،اختباراالصومفجعللثهعَون!)2(

.التقوىملكةإفبفيوأداتكالمتمن،صفةنيلإلى

كلورانهمنجاءتأصبتهإنالذي،الحقيقيالهدفهوهذا.التقوى

:سدىكلهعملكاضتفقداخطأتهوإن،راغمةمكرهةالثمرات

الدئْتاخرْثَفيليدُكَالقوَقنْحَرفُيِديلَهُلْزِدْالآخِرَهَخرْثلرِلدكانمَنْ)

.)3(!فَصيبببنالآجْرَةِليلَهُوَمَامِتقالؤبَه

إذاإلا،قدرهاحقتقدرهاولن،ببهه!تحيطلنإنك؟التقوىماأدراكفما

)مرتبةمراتبثلاثللوجودأنفاعلم.الوجودومراتبال!نناتطبظتعرفت

ومرتبة..الممدالفرد،الأحدالواحدبهااسأثرقدوهذهالعظمىدةالسب

.الدنيا(العبودية

منللألشوالتي،الطيعةلظنونالمصخرةالطجزةال!ئناتمرتبةهيوهذه

وقعإذاالمنزلةهذهإلىليهطالإنسان.وإنوالجوان!لجطد،نصيبالحرية

علىالبدةفيهاتجتمعمرتبةالمرتنهاتينوبين.لث!هـاتهقبضةفيأسيرا

إذا،الانسانإليهايصعداييالمنزلةهيوتلكالكونلخالق.والبوديةالكون

.IAfمرتالاَية:ابقرةسورة،2(?)

.52رتمالآية:الثورىيورة)3(
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القلبمنجنودهعلىالأوامرهذهيلقىجعلثم،ربهمنالعيااوامرهيتلقىوقف

.والجوارح

مهابأيعدا،جندهفيمطاعاقائدافصار،مقاليدهاالجنودتلكلهأسلمتفماذا

فيبالاستخلافجديراوأصبح،التقوىصفةناللقد،الصفيرةمملكتهفي

.السيادةعينهيبعبوديةوأكرم.فيهالهوايمكينالأرض

هدفالحقيقةفيوهي.صيامكثمرةتكونأناللهاراداييالتقوىهيتلك

أوسعاثراتحصيلهافيللصومانجميعا.غيروالطعاتالجاداتبينم!ثترك

المراتبأعلىه!،المتقينمراتبينالمانميبلفهااييو(عم.والمنزلة

واسماها.

لمائرتثمرهاالتيالتقوىفلأن،وأعمأوسعايقوىفيالمومأثرانأما

الدائرةهذهوراءمنيجئلمانهالصياماما.رمالمطعنك!هيإنماالواجبات

الحلالبعضنكفكيفبهيعلمنا،جديدانطفإليهايضيف،المحظورة

كانت.فإذاالحياةمقوماتمنالعادةفيهوعمااحيانانشغيوكيف؟والطح

فإن،والاستقامةبالإعتدال،التقوىدرجاتأوائلتورثالأخرىالطعات

.والورعبالزهد،درجلالهانهايةيورثمالمب

الله،عندوأكرمها،ايقوىمراتبأسمىهي،مالمبهيالميامنزلةإن

مقتضىمنوتقربها،الكريمةالنفوسإلىتحببها،جوانبالعباداتسائرفيفان

الجود(ريحية،الز!ةوفيال!جاةحلاوة،مثلاالملاةففي:السليمةالطباع

معاونةفيهليسفمانه،مالمباما.الفيموإباءالحميةعزةالجهادولي،والكرم

إلىالأعمالاقربف!ن،ومقاومتهمعاندتهالعكسعلىفيهبل،الطبعمن

عي!يثابكلهاالأعمال!نتذلكأجلمن.ولعلهالشواثبعنالخلوعى

لاجزانهتفعيففإنالصومإلا،السبعمائةإلىالعثرةمن،معلومةباْضعاف

لهدم/2بنعمل)كل:القدسيالحديثفيكط!جاء،عدولاحصرتحتيدخل

لوُرَقْىإثقَا):العزيزال!بفيومصداقه11(به(أجزىوانا،لى!نهالصومإلا

إذاعائمإنييقولهلباب-الصومىب،ابخارىرواه:هريرةابيعنعيهقفق1()
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.)1(!حِشابب!اجْزهُمْالصتايرُون

ني!ه،فيهوصححالمومحكمهفقهلمن،قككطهوإنماالعظيمالفضلهذا

برك،الأبرارطهر،الطهر.فبدايةبدايتهلاالطهرنهايةبجعلهيكونإنماوذلك

افعم،والعيثىالترفbtoمنبالتحرر،الأخيارطهر،الطهرونهاية،المحارم

قدنكون،العظمىالتف!حيةإلىالداعىودعا،الجدوجدالغدجاءإذاحتى

والنصب،،بالظمأنرفىويوئذ.ويثدتهالصبرمارسناحيث،عدتهللأمرأخذنا

تحتوالنيم.ايرفإلىنعودانأبدانرضىولا،الواجبسيلفيوالمخممة

.مالمبدرسهناورعةعبرةهيوتلك.الظصبقبغةوفيالذل

الأباب.أرلىيافاعتبروا

.مالمبلضلباب-المامىب،مسلمورواه،شغ

.01رقمالآية:الزمر!عورة(1)

-94-

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الثانيىالفصلى

وجهافىتربية

الإيجابية.والمعانىالصوما-

الجمامحى.والمظهرالصوم2-

الإنسانية.والمعانىالصوم3-

الغيبة.المجالسفاكهة4-

.فرحتانهـللصائم
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بيةيجاا19فيلمعاوا...لصوما-1

..الصائمالأخأيها

ومغزاها.الصوملث!ريعةعنقيمنإليكتحدثتلقد

-:وهى،ابتيجةهذهإلىالحديثبخاإنتهيوقد

وإنما،والحرمانالكبتهذاهدفهيس،وحرمانكب!منالموممافيإن

نبيلة.غاي!إلىوسيلةالصوم

عنوكف!،زمامهاوضبطابضقيادة،دةوالصالسيادةعلىالتدريبإنه

فيبهتمراتها.فلقدأعلىإلىالظدةب!تلكافميإنهبل،ونزواتهاأهوانها

فيفأصبحت،والخبيثالصحتتناولعنجوفكتحمىإنماالافطاربحبوحة

عنلسانكتكفبالآمسبهت.ولقدالطيبالحلالعنخىتفطمهالصومحظيرة

التحريشإجابةوعنالإيعاءةردعنحتىتصونهاليومفأعجت،والايذاءالشتح

صائم)إنى:تقولأنعلىتزدلم،ئاتمكأوأحدخاصمكيخان*،والالعمزاز

إلىيجرلصبرٌوإنه..وغضبكشهوتكزماميْبالمومملكتهكذا11(صائمإنى

طاثعااليومتمبرأنعلمكقدالصومىننصر.فلننإلىيقودونصرٌ،صبر

في،والمصابرةالصبرعلىاقدرغدافأنت،والرخاءالاْهنوقتفيمختارا

علىاليومتنتصركيفعلمكقدالصومكانولنن،الطل!وحينوالضراءالطل!اء

،التقوىعاقبةوتلك.عدوكعلىغداتتمرأنأجدربهأصجتفلقد،نفسك

.بالمبمل!يرشحكأناللهأرادالتي

.وأزيدكطزيدكفمانىاليومأمابالأمسحديثأ!نذسكالصانمالأخأيها

الذي،الطريقمنتصففييقومإنما،وحددناهصورناهالذيالهددتهذاإن

اخرىاهدافأبل،آخرهدلىَ،الطريقهذانهايةفيوإن،للصئميناللهرسمه

وأعظم.أهم

عننفسهيكفأنهو،الصانممنيطلبماكل!نلوإنهالحقوفي

إذأ،الفراغهذابهيسدجديدايجابنعملَأمامهيكنولم،وانفعالاتهاشعهواتها

ناحيةمنل!إمداددون،ناحيةمنالطملةللطاقةاتقاصاَالصومتجربةل!نت
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مأمونةتجارةو(1تحلية)بلاالعلماء)تخية(تعبيرحدعلىل!نتوإذأ.أخرى

كنيمة.ولاليهاربحلاولكظ،الخسارة

عبادةإنهاالجرداء؟كلاالطريةالصورتلكهيالاسلامفيالصومثريعةفهل

ثجرةاكنى.إنهالضطرهاوإعداداتمهيداإلاالأولنطرهاوي!شطرينذات

بل،ماحلاقاحلاالجذعهذايتركأنللصئميريدلااللهولكن،المبرجذعها

منوثماربأوراقهامتهيتوجوأن،الثكرمناغصانأجوانيعلىيتانيريد

حكمةفيالكريمن2القربهاعرالتيالتقوىكلمةتاْملمنوإنوالفكر.الذكر

الضطرين.هذينعلىمنطويةيجدهامالمب

اكنىشطرهافيلكن!،واجتنابوابتعاذوإنتهاةك!الأولثطرهافيفهي

.وبناءوإنثاء،واقترابإقبال

ويحكت،حسهفافذالصئميغلقان!ي،الث!كلالظ!فيسوإذاَ

الثانولكناليران،أبوابإغلاقيمثلإنمافذلكنف!ه،ليالهبرىصوت

يكونوان،الروحلمسالكفتحأ،الحسفافذإغلاقيكونانليالأعظم

أبوابمفا-ليحهيفتلك.والهدىالحقلكلمةتمكبالهوىعوتإس!ت

خيرالاًالهدفهو،الإيجابىالجانبهذاانمنلثكفي!نومن.الضن

،المومآياتتفاعيف!يثبوتةدلاثلهيجد،الله!بفليقرا،الصوملشريعة

وفعلاَ.قولأالنبويهديهفيمبصوطةمعالمهيجد!اللهرسولشةويطالع

مناهجلهوضعبل،مُرسلةدعوةيتركهلمالاسلامأن،التوجيههذاليوالعجيب

لانطلاقموسمأالمومثهرجعللطانهذلك،مفصلةخططلهورسم،مينة

منهما:تدفقبابينللأرواحفيهفتح،عقالهامنالروح

الانانى،اببمنرمف!انفيالروحإنطلاقفأماربانياَوباباإنانياْباباَ

وإمساكاَقبف!أليسوالثرابالططمفيزهدنايكونانإلىاريفدناانهلذلك

ال!نمأيهاتسدلا.والإثاربالبذلوسخاةبسطاَبل،والإدخاربالحفظ

المومهووهذا.الظماَنواسقالإئعاطعمولكن،كيكتنقعولاجوكك،

فييكونمااجودنr+فقد.عليهوسلامهاللهصلواتالأعظمإمامنافهمهكط
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.1()"المرسلةالريحمنأجودفيهكانإنهحتى،رمضان

العبيوالمظهر،الختاميةالحلقةإلا،رمفانآخرفيالفطرز!ةوما

إلى،المبرففيلةفيهاتحولتالتي،الفرديةالنفسيةالحر!تلهذهالجطعي

.ئَمثنكُرُونَ*ك!)2(!ولَعثكُنم:يقولحينالكريمالقرآنلارشادإتباعأ،الشكرفغيلة

الاسلامأنفذلك-:الربانيالبابمنرمضانفيالروحإنطلاقوأما

ذللأ.كُبلاًل!ورسم،ملوكةمسالكللطعةفيهتح

تفرع!)3(هَدَاكُنمقاعلىاللْةويهتُكَئرُوا).وتمجدتكير،وتحميدتسبيح

الذَايمذعْؤةاجيبُفيىسِثبئيعثىعِبَا؟يشألَكَؤإِذْا):وسؤالودعاء،وابتهال

المانأرمفانصام*من:ونهوضوتثمروقيام،وسجودركوع(!)"ذعَانِإِذا

رمفان،منالأواخرالعشرفيالاعتكافوما(ذني*)ْمنتقدممالهكفرواحتسابأ

هـوَلا:إليهبالكليةوانقطعااللهعلىإقبالا،السيرهذافيالثوطنهايةإلا

.الْسَتاجد*ك!)6(ليعَاكِفُونَؤأشمْلَبَاشِرُوفن

اللهمناجاةفيهوإنما،الربانيالجانبهذافيوسنامهالأمرذروةوإنألا

التر،منخ!الممطفىالرسوليفعل!نكط،!بهمدارسةوفي،بكلامه

كلفيرمفانفيالقرآنيتدارسانا!نإذ،الملائكةهنالمصطفيوالرسول

أوُلىوجعلها،ن2القروبينرمغانبينالوثيقةالصلةبهذهاللهنوهماولأمر.عام

ابنعن،صظابي!نمااجودباب-المومىب،البخاركلطرواه،ع!تفقحديث1()

عغما.اللهرضيعاس

.185)-قمالآ.ت:القرةسورة)2(

.851رقمبهْأت:ابقرةسورة)3(

.186رقمالاَية:القرةسورة)4(

منإحتابأرمضانعومباب-الايمان!ب،رىالبضرواه:عبقفقحديث)5(

رمضانيامفيالتريخبباب-وقصرهاالمسالرينصلاة!ب،سلمورواه،الايمان

ايراويح.وهو

أ.AVرقمالآية:القرةسورة)6(
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هـمتفرُ:حكقهجلتفقالالمعظمالشهرهذابهااختصالتيوالمزاياال!قي

فكانوَفنُزفَانِ!)1(انهُدَىمِنوَنجيدُاتبلئاسِهُدئفنُزآنُفِيهِالزذالْذيرَقضَانَ

.الحظوظاوفرنالقر3منرمضانحظنجعلبأنلناالماءأذلك

وتحتفلتتهجانوأمجادهابتاريخهاتعنىالتيالحيةالأممثأنمن!نوإذا

رمغانثعارالاسلاملجعلانالأمرمنبدعالكنفلم،دس!ورهامولدبذكرى

م!رمبهوأتم،الثرائعبهاللهختمالذي،السماويدستورهبمولدالاحتفالهو

.الأخلاق

يوميجعلانهوالدستوربعيدالاحتفالفياباسعرفهاكلوبافضلوإنألا

..بهوالاستمساكعليهللحرصوتأكيد،لهالولاءلعهدتجديديومذكراه

بتلاوتهتعبدأ.فيأنزلالذيبالقرآناحتفالأرمفانبشهراحتفاكلليكنلكذلك

لأح!مه.واتاعا،بآدابهوتأدبأ،معانيهليوتفقهأ،لاَياتهواستظ!راَ،وسماعه

وحفاظهن2القرقراءأنوهي،الأليمةالحقائقهذهاعينانصبولتكنألا

،حدودهعندالواقفينبأحكامهالقائمينوأن،عامبعدعاماعددهميقلأصبحوا

أيهاالقرآنالقرآنثم،الصئمونأيهانالقر7لالقرآن،القليلمناقلأصبحواقد

كانمااللهأنواعلموا.ايديكمبينمنالكنزهذاينفذأنوالاكم،المسلمون

تعالكُنمؤاتثوا5ُفَلائبِىُفبَاركأالزكتاهُبنالثوَقذآ):فيكموالقرآنل!عذبكم

.!)2(تُزخمُونَ

يوم،القرآنرايةتحتوإياكموجمعنا،والقيامالميامومنكممنااللهتقبل

مين.02آمينىبهاإلىامةكلتدعى

العالمين.ربللهالحمدأندعواناخر2و

.185رتمالآية:ابقرةسورة(1)

ا.ههرقمالاَية:الأنعامسورة)2(
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)1(عيلجطالمظهروا..لصوما2-

الصئم.الأخأيها

وبركاته.ونعمتهاللهورحمةعيكاللهسلام

فيانتهناوقد.الموبمثريعةاسرارعنالكشففي،صينمعكجلتلقد

وتمكينعزيقهتريةمنالمومتجربةأصيجدالمؤمنأنإلىالأولىالجولة

.الواجباترسائفييجدهمالانفهعلىسلطانه

العدوانية.وانفعالاتهالمحرمةيئهواتهعنتفطمهإنماالأخرىفالواجات

البريئة.وانفعالاتهالمباحةنزعلالهعلىحتىبهينتصرف!نهالصومأما

والاستقامة،بالاعتدال،التقوىدرجاتأوانللهتحصلالأخرىالإدات

.والزهادةبالورعالتقوىدرجاتنهايةيورثهوالموم

وإعدادٌتمهدٌهيإنماالوقائةالأهدافتلكإلىالثانيةالجولةفيوانتهينا

تحاَيكونانفهيرادحسههنافذالصائم!اكلاقانشانيةالجابية،اخرىلأهداف

تمكبيكونانفهيطلبنفسهفيالهوىموتوإسكاته.روحهلمسالك

الصيامآياتبهافتحتالتيالحكمة!نتوهكذابه.والعملالحققوللاعلان

..آيلالهبهاخ!تمتالتيللحكمةتمهيدأ8ت!تقون*لعلكم

.،!)2(لمثنكُزولقو!تعالكُنمقدَاكُغمَاعلىاللْةويهمتئرُوا)

جولةإلى،المائمالأخأيهاادعوكفماني،الجويينهاتينأتممناوقدوالآن

الفربفهذا،رمغانعومفيإلاتوجدلاأخرىظهرةعن!هاتكثفثاثة

لرد،دونلردأيخصلابأنهالاسلامفيالصيامانواعساثرعنيمتاز،الصوممن

فيالخيرةلأحديتركلموأنه،راتوالكفالنوافلكشأن،فئةدونفئةولا

جعلولكنه،يثاءماوبقدرشاءمتىوتفريقهجمعه!يولا،ونهايهبداتهتحديد

منمعينمقداروفي،الطممنمينموسمفي،جمعاءالأمةعلىالوفاءضرية

اهـ/5Irvرمفانمن22الخميىماءفيالففانسيد)المذيعيناحدقراءة(1)

3/5/5691.

.185رقمالآية:ابقرةسورة)2(
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واحد.نسقوفي،واحدوقتوفي،الأيام

الفريفةهذهأنعلى،للدلالةوحدهيكفياثملالاقترانيال!بعهذا

فحسب،وربهالعبدبينتملروحيةرياضةمجردتكونأنمنهايرادلاالامية

ولكنه،معكرقةفرديةحالاتفيوالتراحمطفالتطمنإنسايةتجربةمجردولا

منربا!تكونوأنكل!الأمةبيناتصالحلقةنفسهالوقتفيتكونانيراد

واحد.جدِوفي،واحدقالبِفيجميعاَتصهرهم،المؤمنينبينالرحمة

،الكبرىالإسلامفرائضلنبدعاهذافيليستالصومفريفةأنعلى

الروجة،الثنائيةالطبيعةهذهفيهاتمثلتأملنالوفكل!.العظمىالعمليةوشعائره

قد،والحجكالملاة،ابرزالروحيال!بعذاتالثطنرإنخى.الجطعية

جانبهاتجعل،بثرائطوقيدتها،بمظاهروأحاطتها،بعاصرال!ثريعةأمدتها

الروحي.جانبهاعنوخطراَشرفايقللاالاتجماعي

وفقيراً،غنياَ،وصفيرأكبيرأبهاالقائموننهضوقد،القائمةالصلاةإلىانظر

ببعض،بعفهموامتزج،بعفأبعضهمتخللوقدإليهمانظرثم،وأميراَمأموراَ

صفوفاَوانتظموا،واحدةقيادةَكلهمواتبوا،واحدةقبةجميعأاستقبلواثم

وإيثاراتهم،وأقوالهم،وسكناتهمحر!تهمتطبقتثم،المر!وصالبيانكأنها

والسنتهموأبصارهمأسماءهموكأن،واحدأجسمأتحولتقدأجسامهمكأن

واحداَ.و!ناَوبصرأسمعأصارت

صعيدف!،الأرضأقطرمنإليهااباسإجتمعوقدالحجمناسكإلىانظرثم

إلاالبةزينةكلمنمتجردين،عراةشهأو،عراةحفاةث!بهأوحفاة،واحد

الأحسابفوارقهكذابيهممنمجتوقد،الحياةبعدماثابكأنهاثيابا

لثعارأيرددوناخذواوقدإليهمايشمعثم،والألقابوال!مب،والأنساب

الله.سوىعماوالاعراض،اللهعلىالإقبالشعارهو،واحداَ

الماسك،هنامظهرمنمظهرأفيهافرى،مالمبفريفةإلىتظرعينهاالزاويةهنهمن

لأحد.اقيافيدونمعأ،وبفطرون،معأيصومونإنهم،الإسلايةوالمطواةالأضةوهنه

الأرضمضارقفيالمسلمينرأيت،رمضانسماءفيالهلالرايةرهتفماذا
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علىالتدريبحركةب،الاستعدادقدمعلىمكانهفيفهمكلوقفوقدومغاربها

ترتباَعيونهمويمخون،اسماعهميرهفونأخذواقدكُلهمفموإذا،وابظامالطعة

الأولىالليلةتمغىانإلاهووما.بالإحجاماوبالاقدامإليهمالأعلىالظ.لدلاشارة

توجيهنالعلياالقيادةهذ،جمنيومكليتلقونالشهرطوالهموإذا،الشهرمن

كربتوكلط،مثتهاتهمكلعنبالاحجام(مراَسمعوا،الفجرطلعكلط،محاقبين

لحظةفيفتراهم.المضت!تتلكمنالحلالعلىبالإقبالإذناتلقوا،الشم!

ارتسمتقدوتراهم،دلبيةأوالجايية،واحدةحركةالأمرطوعتحركواقد،واحدة

فيفهمترىللا،ليلهمأونهارهمتفارقهملالازبةمورةالحركةهذهمنعليهم

وقدتراهمبل،طوياَولاممس!اليلفيمنهمترىولا،راويأولاطعمأالن!ر

ونومهموراحتهمعملهمفي،النظامهذامنجديدةمسحةحيلالهمنظامعلىانطبعت

فوالسماءفيالهلالرايةر!تإذاحتى...وتصرفالهمشئونهموسالرويقظتهم

جندكطكلماد،م!نكلفيالمثورةالمعسكراتهذهبتعريحأمراَذلككان

مجربأ.مدرباَالأولىلصيرتهإلى

قُ!منهاواحدةكلاللهجعل:البهرىودعائمهالاسلامقواعدترىكطهذه

جعلثم،المؤمنين!اخوانهيربطهوطرف،بربهالمؤمنيربططرف،طرفينذا

المجة:مخمعتينبهماإلاالإيمانيكمللا،لمحبتيئيبوعافهاواحدةكل

الله.ليوالمحبة،لله

هذايخولانارادبل،لوحدتناشعارعبادتنامنيجعلأناللهأرادهكذا

،الأعداءقلوبتفرينارأ،ونوراَناراَالشعورهذايصبحوأن،شعوراَالشعار

تتفتحمعان...وتعاوناَوتسانداَوتراحمأتواصلأ،الأولياءقلوبإلىيسرىونوراَ

وأظهر،أجلىالمضتركالمومعبادةفيوهي،جماعيةعادةكلفيأبوابها

الشداند،م!فحةفيورفقة،الجهادفيزمالةالمثتركالمومتجربةأنوذلك

هل،وعادهزادهفيوسةفضلذاأحدهما!نإذاالجهادفيالريقينأرأيت

العتاد.؟أوالزادفيعنهالقخلفزميلهعنففلهيمسكأننفسهتطوعه

جدِفيواحداَقلباَكعود،الميامبوتقةفىكل!المؤمنةالقلوبتضهركذلك

.رمفان+8صوملهايؤهكاييايأمةوحدةفيالأعلىالمثلهووهذا،واحد
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)1(ا!نسانيةوالمعاني..الصوم3-

مرموقة.م!نةيحتلالاسلامفيالانسانيالإنبأنلمحهشكلاالذيإن

فيهتخمعالذيالوجزالضعارعنالمسلمينعامةمنرجلأيألنااتاولو

وتصديقالمبودتوجد:بكلمتينلمحورهمنلأجابنا،الإسلامةالفكرةعناصر

إلاالاسلاميةالفكرةعلىتُلقىلاولكنها..الجملةفيصحيحةإجابةالمرسين.

ربانياَ!ئنأصاجها!نلوك!المسلمةالنفيةكتصورإنها،جانجياَضوءاَ

لا،منسيةمطويةصلةبهلهأنأو،فيهييشالذيالعالمبهذالهملةلاخالصا

.الاسلامنظرفيبهه!يعرف

ونزعاتهاابف!حاجاتمعتتجاوبحقيقةال!ملةصورتهفيالدينولكن

حركاتتتبعناإذاونحنحر!تهاجميعليوتقودها،خطواتهاكلفيفتلاحقها

لو،مختلفيناتجاهينلهانجد،نطقهاخارجإلىتستشرفحينالانسانيةالنفس

ولو،العياالمقدسةالحقيقةنحوبهايصعدرأييخطفيلتمثلأحدهماتجسد

منها.عفوهيالتيالبضريةبالجطعةتربط!أفقيةدائرةفيلارتسمالاَخرتجسد

العلاكين:هاتينلينظرهاوجهةيحدد(نيجبالكاملةللعقدةالوافيلالتحيل

بربه.العبدعلاقةأ-

يجب.كطببعضبعضهمالإدعلاقة2-

العلاقتين.هاتنتنظمالتيالسلطةمامةفينظرهاوجهةيينأن3-

.الأر!نئلثالإسلامنعاريكونأنيفيوهكذا

ن!علىنجدهلمإن،الإسلاميةللفكرةالمثكالضطرهذانجدأينترى

يناجىحين،عليهوسلامهاللهصلوات-إليهفلنستمعالا،نفسهالاسلاممؤسس

الثلاتة.الاعترافاتبهذهربه

لك.لثريكلاوحدكالربأنتأنكثهيدأنا،شئكلوربربنا+اللهم

ورل!ولك.عبدكمحمداانشهيداناشئكلوربربنااللهم

تعديل.بعضمعا2511/569فيإذاعتهواعدتأم/416/539لياذيع1()
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.أخوةكلهمالإدأنيثهداناثحكلوربربنااللهم

ب!فيايدينابينفثوروهرالنةكببطونفيمطبانيمسمابابل

متوايىت:سورثلاثفيالله

.()1(الفةإلاإنةلاائة)قاعتنم

الفبما*!)2(.)فحَثذزسُول

.*ك!)3(وَاشذكَرينخنختاكنمإئاالنْايىايقال!ا)

الجامع.يثعارههووهذاالكرىالإسلامقواعدهيإذأتلك

لله.خالصدين

!فة.اكسينالأخوةمنرحم

.س.وباك.باللهعلاتناينظمسماوىدستور

الثطروينالاسلامىالفكالشطرينبهانوازنعاجلةنظرةفلنلقوالآن

سائرمنهااتجتهوالذيالفرنحيةاثورةعنهتمخضتالذيالمثهورالمثك

.القحف!رةالأمم

.مساواة...إضاء...حرله

العنصرينينظمالإسلامشعارفنرىجملتهما.فيالثعارينإلىبدءذيبادئتظر

منمجرد،بالسطءالصلةمقطوعالحديثةاورباثعاريما،معاَوالاتجماعيالروحي

الانانيالبنبوهوالشطرينلينالمشتركالعمرإلىتظرثم.روحيمنىكل

تقلبالأوريةالفكرةنجدحينعلى،موحدوافحبدافيصاغهقدالاسلامقرى

أول!.يهدموثانيها،ثانيهايدفعاول!ثلائةمبادئبينوتتردد

لاالذيا!نطلاقهو!ن،معافياوسعوفيحقيمهعلىأخذإذاالحريةفمبدأ

مبدأانكطن!م.ولالضنونتخفعلااييوالفوضى،قوداَولاحدودايعرف

.91رقمالآية:محمدسورة1()

.92رقمالآية:الفغسورة)2(

.13رتمالآية:الحجراتصورة)3(
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،للحرياتمُمادماَ،صارمأحديدياقانونا!نالدقيقالحرفيبمعناهفهمإذاالمطواة

الكاوتهذا!نلوخىالدرجاتفيتمايزوكل،القيمليتفاوتلكلمتجاهلأ

منتقديمتأىولا،والرحمةالرافةمنهذاو!ن،المؤهلاتلتظوتمنطقيةنتيجة

حملها.علىاقوى(يهماإلىالأعباءوإلادمنهابالتقديماحقهو

القديم.الطبيعيانبعاثهافيالحريةهيوهذه

كيرفيلكنونموإنطلاقمنالحريةفيماالأخوةأحضانفييلتقيوهكذا

.حرمانولابهتِغيرفيلكن،وعدلضبطٍمنالمساواةفيوماثططولاجولي

ووعاناجميأاباسينموصولةرحمأالقرآنجعلهااييالاْخوةهيهذه

وأكدها.وص!ةأبلغبرعايتها

.!)1(وَاحِدَةنقميمِنخَففَكُنمانَذِيرَثكُنماتقواالئاسُأل!فايا)

قوانينها.كلتستمدهناومن،الانسانيةدستوريكمنهناها

وأاقتمادية،اجتماعيةاوفرديةتضريعاتمنالاسلامفيماأحميااننافلو

لهذاأمينأوتطي!،دقيقاَتفملاَإلافيهاوجدنالما،دوليةأوسيايعة،جنائية

يائها.إلىأَلِفِ!منومجموعاتهاأحادهافيسارية،ايأعلىالدشور

العمبتآثارالاسلامبهمحاالذيالظنونإنبثقالإنصانيةالأخوةدستورفمن

نإ.ألاواحد.ربكمإن+ألاوالألوانوالأجنالىالأنابليالفوارقبهوالغى

ولا،عجميعلىلعربىفضللاألا..ترابمنوآدملاَدمكلكم..واحدأباكم

.)3(!..!ألقاكُنمالفهِعِتذاكرَمَكُنمإِن))2(...*بالتقوىإلاأحمرعلىلأسود

رقماالاَيةافء:سورة)1(

.الوداعحجةلي+!قالردولخطابمنجزء)2(

ابنويضح،11صالقرآنواعجاز،2/31الفريدوالعقد،231/واينابهانراجع

ابنوميرد،2/461الاثيرلابنوال!مل،3/168الطر!وتاريخ،1114حديدابي

فيالأدبثمارمنوقطوف،1/551/581العربخطبوجمهرة،2/92هثام

.صحاناللاموعبدالإسلاموعدرالإهية

r.1رقمالآبة:الحجراتسورة)3(
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حريةوإطلا!وال!ثعائرالعقائدإحترامقانوننعالإنسانيةالأخوةدستورومن

والتعبير:التفكر

.!)1(الذفيفِيإِكرَاهَلا)

.!)2(لُويخبماينْشنْئَغمَاقْاجملُوا،ليييْينهُمُخْلِصاْاعْ!ذالفةفَل!)

البعيدحكمهفييتوىالذيا!بغالعدلقانونإنبجسالدستورهذاومن

والصديق.والعدووالقريب

.!)3(لِلئفؤىا4!فزبُهُؤاغِلُوالغيفواألاعزفؤبمشدآنيَجزِمدفنمؤلا)

حتىاداثهاووجوبالأهاناتتقديسقانونإقتب!الانحايةالأخوةدشورومن

والدين:والخ!الوطنعنال!رجينإلى

.!)"(أنمئعطقيحِبئاللةقْإدقؤاتئىبعَهْدِ؟أوفىهَنْتجلَى)

جوارنا:إلىاللاجئينالأعداءحمايةقانونإشمدالإنايةالأخوةدستورومن

اًبالِقةثُمًالفهكق!شمعَحئَىقأجزهُاشنجاركأانمُمثنرِقيبنأحَذوَإِن)

.(!)ْتِعْتمُويقلالوتمبةلهُمْذْيذمَأمطَ

ومواثيقهم:بعهودهملخمومناالوفاءقانونإشتقالانسانيةالأخوةدستورومن

.!)6(غز"تهَانَعضتتكَاتَد!تتُونُواؤلا)

.الحرماتفيايساويقانونتولدالإنحانيةالأخوةدصتورومن

!ك!)7(.تجمِ!عاْالنْاس!قتصَفَكَأنقاالأزضىِليلسَل!اوْنفْميبِغيْرِتفْسأقملَقنْ)

وتأمينالمواطنرعايةعنالدولةمحثوليةنأتالانسانيةالأخوةدستورومن

.256رتمالآية:ابقرةسورة(1)

.41رتمالاَية:الزمرصورة)2(

.8رقمالآية:المائدةسورة(3)

.76زقمالآية:عمرانل3سورة)4(

.6رقمالاَية:ايوبةسورة(5)

.29رقمالاَية:ابحلصورة)6(

(Y)32رقمالآية:الماندةسورة.
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.علينا"ماوعليهملناما"لهمواموالهمأرواحهم

ومثاطرتهمللمعوزينالمواساةقانونتفرعالانالةالأخوةدستورومن

ثروتهم:فيللأغياء

.!)1(ؤانقخرُومِلِلممتالِلِخقأمؤَالِهنموَفي)

مال!:فيللدولةمشاطرتهمبل

.!)2(مِنْكُمْالأغْنِتاءتج!ىدُولَهنِكُولظكدلا)

الاْخوةمنباركةطيةيثجرةتنتالإنسانيةالأخوةمنالفردوسهذاوسط!ي

وتضاعفهاإليهاتنفمإنهابلتناقفهاولاالأولىالأخوةتنقضلااخوةوهيالإسلامية

بل،والقريبابجدبينماأو،والصديقالعدوينماتفاوتبينهماالظوتفليس

.لأبوالأخال!ثقيقالأخاو،والأقرب،القريبب!نماتزايد

الصبرين،بعزيمةالصومحرماتفيدخلتميومتحية،المؤفونالأخوةأيها

الظافرين.بنجاحفهاخرتجميوموتجة

بعد:أما

اليومهذا!يالاسلاممطالبمنبشئأذكركمانالأخوةأيهاليتاذنونفهل

المطالب.تلكوراءمنإيهايرميالتيالأهدافمنولثيء

نأالاسلاميةالأقطارمختلففيالمخمعيثئونعلىالقائمونيأذنوهل

؟الأهدافهذهتحقيقو!يالمطلبهذهعلىالقيامليواجبهممنبشيءأُذكرهم

يخالجالذيالمعنىهذاعنشيءكلقيفسأحدثكمالاخوةايهاأنتماما

أتممناأنبعد،الطبيعيةبحريلالناالحلالالاستمتاعإلىعدناوقد،اليومصدورنا

لنوالاغتباطالإتهاج.هذاوامانةعدقوفي،وعزيمةجدليالصومرحلة

نظرةعنأحدثكمولبهى.عادياومعنى،فطريأشعورأباعتبارهعنهأحدثكم

لمالاسلامانذلك.عنهالتبيرفيلناإختارهالذيالأسلوبوفي،إيهالاسلام

.91رتمالآية:الذارياتمورة(1)

.7رقمالاَية:الحثرسورة)2(
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مظهرفييفلانولا،فطويأفزويأثعورأصدورناليالفرحهذايبقىانيثأ

صورة!ينبرزهوان،مدويأعالطالإتهاجهذانعلنانإلبطلببل،خاتتاله

اللهومنفربأالاعلانهذاينقلب(نيضألمنفهالوتتفيول!هقويةحية

عورتينفيتمثلأنارادبل،الطجنالعريدالعبثمنفنأأو،الضجر

،وتحمدأوت!يرأ،وثكرأزكرأاللهإلىبهانتوجهروحيةمورة:كريمتين

jوتكرمة.ومعونةورحمةعططالخلقإلىهانتوجهإنايةصووة

قهرةيثعانرهنرىأولاءنحنفها،الروحيالجانبعنحديثياطلولن

الله3+بالينصدعوالدعواتللملواتالحاثدةالجموعتلكفيلاهرة

فيهوالذ!الإنحانيالإنبعناحدثكمانأريد.ولبهىاللهكلمةيهاونعلي

حياةفياةلرأوأعمقها،الاصلامنظرليواوجهما،الإنبينأكدالأمرحممة

نهايةفيالاسلاميالذكطوالزكواتالصدتاتنظمهوذلك"الاسلاية"الأمة

الطلميةالتثريعاتبينوجدففردإنهأتوللا،بابهليفذلتشريعْوإنه،رمفان

الز!ةأنذلك،نفهاالإسلايةالتثريعاتفيلهنظيرلاإنهاقولبل،لحسب

عدظنهاالفطرز!ةاما،اموالهمفضولمنالأكنياءعلىتفرضإنماالطدةيف

والفمير،القيثهايوامى،السواءعلىوالفقراءالأغناءعلىواجبةالأنمةجمهور

رمفانليوالزهدالصبرضرية!نتفكط،منهالقرهومنالفقيربهاويواس

الجميع.تظموالسظءالبذلفريهاصبحت،الجميععلىلرضا

.!)9(الفهُآناهُبئاقفيعق!رزتُهُعلفهِقُلبرؤمَنسَبَبنسنغهنُو)بينُنتئ

ايومتحاوىانيجب،والعطثىالجوعمنالملمونيتاوىكطهكذا

وتبهيراتهالعيدملاة!نتوماالعمليالثكرهووهذا..والرىالثعفيكك

.القوىالثكرمنثربأإلا

تعلمونهل؟العمليمدته!نإذاإلاقوليإلىيستمعلااللهانتعلمونفهل

اتفرأ،الطريقاثناءفييتوتفءالحطإلىالصعوديحاولحينالطبالكَلِمان

.7رلمالاَيةةالطلاقمورة1()
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وصلوإن،صاحبهعلىردالرفدهذاإليهيمللمف!ن،الصالحالعملمنلرفده

الأعلى؟الملأإلىمعراجهيتمحتىرلعهإليه

.!)1(هـفعُهُالمثالِحُؤانغمَلُالط!بُأنكَلِمُ!منصإِتنيما)

:المؤمنونالأخوةأيها

مثالي،تضريعأنهلتعلموا،الت!ثريعهذاسرليمإَالتفكيرإلىأدعوكمإني

واةوالصالوحدةعلىالعميةالتربيةهذهإلىأنظر.المثاليالمجتمعيخلق

العوزطعمالمحروينمعللتَلىُوقواحذةجملةكل!الأمةتتنازل.مرتن

متوىفوقلترتفعبعضبأيدىبعضهاأخذأكل!الأمةتصعدثم،والحرمان

وبهذا.بالانسانيليقالذيالإرتقاءطعمالمتذوقينمعوتتذوق.والحرمانالعوز

بهجةاعيادحقأاعيادنافهل.بهجةيوم،العيديوميكونوحده

ويتأذىالبؤساءبمناظرعينهتقذىلمن،وسروراَبهجةاليوميكونكيف

يطالبالإسلامإنكلا؟السائلينب!ثكوىقلبهويتفطر،السائينبؤالمسمعه

تطلعلا:لنايقولإنه.عاريأولاجاثعأنرىولا،باكياَولايفاكطال!ومنحمعالا

منطريقوفي.عرياناوجاثعالبيوتمنيتولياليومهذاثمسعليكم

الاتسامةوتبتسمالنفوسكلالبهجةالدنياتملأأنيجب،محروماوساثلالطرق

وان،الاسنناءبعزةاليومهذافيكل!الأمةتشعرانيجب،الوجوهكلعلى

.الحؤالذُلثينهامنيمحو

بعدها.مالهايجربةوإنهاوروحها.نصهافيالاسلامتعاليمهيهذه

الأتطارمختلفليالمجتمعفثونعلىال!نمينإلىكلقىاوجهوالاَن

ابانسنهؤلاءندعقىإلى:العلياالمثلهذهتحقيقفيصنعناماذاالحكوية.

ليالمارةويزاحمون،فازلهمفيالأهلينيطرتون،العيديومفيوالقبانين

جينليلوصمةإنهاالصجد؟ابوابعلىالمصلينويرهقون،طريقهم

.وثناوأعارألأبهرالعيديومفيوإنها،الاسلاميةالمجتمعات

.01رتمالآية:لاطرصر!(1)
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هذاتمهيدإلىوسيلةمنفهل.والكرامةالعزةطريقلناالاسلامرسملقلى

منظماتهو!نر،الإسلامفيالبرلجطعاتالآنالكلمة؟وتنظيمهالطريق

..الظيةهذهتحقيقفيجُهداَتبذلأن،وحكوملاله

،،،الهدىإتعمنعلىوالسلام
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)1(المجالسفاكهة4-

الغببة

خداعةلكن!ثجيةمطربةونفمة-مسمومةأنهالولاشهيةمحبوبةفاكهة

مشثومة.

أحاديثهاونغمة،ولعمهايثعلا،ا!مرةلسالمبفاكهةهيتلك

هذهفيهتقدملامجلسعننفسىسألتولكم.سامعهايمللاالحاخرة،

الأمرظننت،حتىالجواباتظرطلولقد...النغمهذاههيسمعولاالظكهة،

ليتلظه،دخانه(صابهنارهتمبهلمفمن،م!نكلفيلهيبهاندلعقدوبائيأمرضاَ

لسانه.يتلقفلمإن،سمعه

وأنه،المخمعحياةريبأو،البثرفطرةوليدالأمرهذاأنأظنكدتبل

فيأملولا،لدانهطبفلاوعمربيئةكلفيمتصلةمنهالشكوىدامتما

01لثفائه

الفقيىعَنهُنموَائذينَ)المفلحينالمؤمينيمفاللهسمتولكنى

فقلت:!)3(يرَامأمَزوابِالنقيىمَزواوَإِدا!الرحمنعادويصف!)2(مُغرِضُون

هذهسلفمنالأولالجيلإلىنظرتثم،الخيرمنبقيةالناسفيانيثكلا

الحديثطهرمنبلفواقدفرأيتهم،القرآنبأدب!محمدأدبهمالذينالأمة

الأعمالكأكبريعدونهاكانواال!مخريةمنالواحدةالكلمةأنالقولوعفة

المانأازددتوهكذا..لمزجتهابحربماءمزجتلوانهاويرون،الفاجرة

!مة،وطاقات،نبيلةعناصرمنفيهاوما،الإنسايةالنفسهذهبجوهرة

تحققلوالطئرةالبضريةهذهإليهتسموأنتستطيعالتيالعلياالآفاقليوتراءت

.16/5/5491لياذيع(1)

.3رقمالآية:المؤفونسورة)2(

.2Vرقمالآية:الفرتانصورة)3(
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السليمة،الوجهةتوجههارلثيدةقيادة:له!ثاكلا.إثنانفرطنلص

فقى،الرحيمةالبرةايدتلكلممافحةالأيديفيهاتقدصادقةوايتجابة

وثفقة،نصحأمريفهالطبيبمنحومتى،والمدعوالداعينفحيةهكذاتجاوبت

فتولد،والصالبةالموجبةالكهرباءتلتقيفهنالك،وثقةطاعةطيبهالمريفىومنح

وثباتهنذلكبعداللهشاءوما،وحياةحركةمناللهثاءمابينهمامن

والأمجاد.المعالينحوفحيحات

الاْعظم،النفوسطيبإتخذهالذيالحكيمالأسلوبعناتساءلأخذتوها

ذلكإلىسلكقدفوجدته،الاثمهذامنومجالهمالمؤفيننفوسليطهر

:عدةمصالك

باسمدعاهمثم!الايمانبايعمدعاهمثم؟والبرهانالحجةباسمدعاهم

.والوجدانالحس

:والبرهانالحجةباسمعاهم1-4

:الناسوينبينهمفيماحكطأنف!همنمبواالذين،الساخرونا!مرون)ايها

هل،والذموالهإءالسخطأبدأولغيرهم،والحمدوالظءالرضاأبدأفلأنفسهم

؟تحكمونليهبماعلمأأحطتمهل؟الحكمهذالمنمبحقأأنفسكمأعددتم

مندرضونوانكم،جوانبمنهاودفودكمجانبأالاسشؤونمندعرفونإنكم

بالحكمبدأتمفهلا.المعايبمنكثيراَفيهاوتشون،الخيرمنلمحاتأنفسكم

عيوبعنعيوبكمثغلتكموهلا!نميركمعلىتحكمواأنقيأنفسكمعلى

لكم؟لاعليكمالحكمفيكون،اللهعندالميزانيقلبأنآمنتموهل!إخوانكم

نجشاةوَلاينْهُمْخوْألنونُواأنْعَسَىقوْبممِنْقْوْنم!شخرْلاآمنواانَذِينايهَابَا)

.!)؟(أمِنْهـنخيتكُنأنْغشىيخسَاءبن

.91رقمالآية:الحجراتصورة(1)
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:ا!يمانباسمدعاه!ثم2-

ولو،تفعلونماكنهتدرونلاإنكمالإبونالفيابون،اللمازونالهمازونأيها

ماأكثراننعم...ربكمتبون،ولكنإخوانكمتيبرنلاانكملعرفمقيلأفكرتم

ألوانهم،عوب:ليهالهمذنبلاعيوبهيالناسعوبمنبهتمكهون

آبانهممهنة،انمصابهمخمول،حالهمورقةفقرهمم!هر،أبدانهمعاهات

نئكلأعطىالذيهواللهانتعلمواألم...وألقابهماسمائهمسوء،وأمهاتهم

يثاء،لمنالرزقيبسطالذيهووإنه،لهاختارهاالتيالصورةليوربهه،خلقه

بعضفوقبعفهمورلع،الناسمعيثةقحمالذيوهو،ي!ئاءعمنويقبضه

يكنفلم،امهاتهموأرحامآبائهمأصلابهنالناسأخرجالذيوهو،درجات

فمن..ضِعتهاأوثهثرفوفي،خستهأومولد،فيليالخيرةمنهملأحد

تدبيرهفيحكمهوتتعقون؟صنعهفيالرحمنتعيبونالستم؟إذاَتعيون

بنعمةثرفتمأنبعدالإهيةإلىأعودة؟المانبعدإذاَاكفر؟قسقهوأسلوب

نجغدَانفُسُوقُالاشنميتممقبالأَنقَابِتتاتجزُواوَلائقُشكُنملًفبزُواوَلا)؟الإسلام

.!)1(الطالِمُونهُمُفَأولَنذ!مَبئننموَقنْالألمَان

كلفطرةفيالمغروسوالوجدانالحسباسمدعاهموأخيرا3ً-

:إنسان

جسموأخرج،نقابهاالحقائقعنوأزاح،غطاءهاالأبصارعنكفهاوها

منهاتزكم،منتةوريح،العيونبهاتقذي،باديةسَوء"فىملأللاَالجريمة

.النفوسمنتغفيالأذواقتعافهكريهوطعم،الأنوف

وإليهمإليهاللينظر،مرتكبيهاحققةولا،الغيبةجريمةكنهيعرفلممننعم

ألقتقدممدوداَخوانأيرى:يرىمالهولويا،يرىهنالك،القرآنمرأةفي

وقلوبها،الضرجلودجلودهاثرذمةالخوانحولويرى؟الشرمنفريسةع!

.11رتمالآية:الحجراتسورة)1(

-07-

http://www.al-maktabeh.com



ولا،لوالفبالسهامريألا،الفريسةهذهمنيالونجعلواوقد،النمرقلوب

الضواريفعلباللسانولعف،بالأسنانقفمأولكن،والنصالبالضجرطظَ

أنهمفلو؟ابشرلحومتأكلأخرىفميةمنامإذنتراهمالبثرأمن..بالرمم

لقك:،سواءعلىإليهاونبذوا،لوجهوجهأفريشهملقوا

كلعنعاجزة،سلاحكلمنمجردةلقوهاولكنهم،شهامةمنبقيةفيهمان

عليهافأتجلوا،موتهاوقتفىبلكفيها،ساعةفيظهرها،قبلمنفأتوهادلاع،

وما؟وأنذلأرذلرايتهلأم؟وأغدرافجررايتهل،وعرقأومصأونهأنهضأ

أخاًأو،النبأسرةفيأخأ،لابهينأخأالطكول!نلوكلههذابعدظنك

الدين؟اسرةفي

يَقتبئوَلا)خالدةبليغةكلطبفيالقرآنمورهاكطاليبةجريمةهيتلك

.!ك!)1(مَدئأاخِطِلَخمَتِأكذأناخلُكُنمألجبئبَضمأبَضمكُنم

،زمانكلفيدئنيعةوفاحثة،خبيثةطعمةهذهكانتلًن.الصئمونايها

وتحبطه،وتقفالصومتكذبإنها،وأشنعوافحثىاخبثالصومزمنفيلهي

الله؟حرمَماعلىوأفطر،اللهأحلعماأصوم،وتطله

.!)2(مُؤْمِنِ!كُنننمإنأتجدأبمِثنهِذوالًىُأناللًهُلطئمُ)الصاثمونأيها

.الهدىاتعمنعلىواللام

.21رقمالآية:الحجراتسورة()1
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)1(فرحتانللصائم5-

وخسر،ربحمنفيهاربح،عامرةكانتسوقوتنفض،رمفانصحيفةوتنطوي

.الحرمانأوالخسرأوالربحدرجاتفيبهيرتفاوتعلى،حرممنوصرم،خسرمن

ياعةاىفييشمعانأحدعلىاليومحرجفلا،الأولىالرتةالحياةوتعود

.الحياةمتعمنالطببالحلالنهاراويلمنثاء

.المساواةقدمعلىأعجواقدفتحسبهماليوموالمفطرينالصائمينوترى

؟سواءالحقيقةفيهمهلولكن

حسابهم!معهمفلنراجع

مهاوحرمالصئمونأفادهااييالايجابيةنيالمطبعضإلىنثيرانوقي

نأالصانمينحقمن،اساسيةولبه!،سليةناحيةإلىننبهأنيبفيروالمفطرون

ايي،الوهمةالمخاوفمنوالنبةالسلامةهيتلك.رميدهمفيبهايقيدوا

:رمفانإقبالعندلهمقيلفقديخوالونبهاكانوا

إيهمنانظر.مرضأتهكوناوعصتهلكوناوجوعاتموتونسوفإنكم

ناظريك.واملأاليوم

ن!ك!،مرفاَينهكواولم،عصيهلكواولم،جوعاَيموتوالمإنهم

ؤإِدا،!فنحَكُونَآممواالْذِينبنَكَالُواأنجزمُوااتَذِلئَإيط)..بهمال!ثامتونيتوقع

إِنلالُوازاؤهُنموَإدا،قْكِهِينَلققلواافلِهِمُإِتىيفالَبُواوَإدا!لمغاقزُونبِهِغمَزوا

مرةالمفهذهمنيخرجوالنوإنهم،لمفامرونإنهم(T)!نضَالُويظهَؤُلاءِ

سالمين.

علىحرصأمنهمالثدلنكن.يعبيلهمتعولا،طريقهمإذأفبجانبقالوا

فيأثمنثئوأى؟الحياةمنالدنياليأثمنشيءفأي،عا!اوعلى،حياتنا

إلىودلعهم،اولياءهبالأصيخرفالضيطن!نهكذا.؟العاليةمنالحياة

اعدائه.منالسخرية

`Iryمةثوال2عاخفياذيع1() l/ام579مايو2هـ.

.32-92رتمالآيات:المطففينسورة)2(
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لقد.يصخرونسخريتهمومن!ك!)1(يقنحَكُونأنئئارِبنآم!واأئذِكلققانيَؤمَ)

بخعمةوانقلبوا،الثمتينشملالةفخيبرا،سالمينالتجربةهذهمنالمؤفونخرج

.سوءيمدسهملموففلِاللهمن

بها.يفرحواانجديرونهمواحدةهذه

الغنيمة:نعمةإدهابعلىفالظر.السلامةنعمةكانتتلك

وأصدق،قبأواقوى،عزماَأصلبايجربةهذهمنالمؤمنونخرجلقد

صعابها.اتحامليأملأوأبهر،الجاةلمثاكلتجربة

فايعبدوها،تستعبدهمأنالشهواتوأرادت،ففلبوهاال!دةغالبتهملقد

همتهم؟عاليمنيخفضاليومبعدشيءوأي،عزيقهمأماميقفاليوميثئفأي

منفرواالئابمنفئةفيالشيةجلادةل!حذىفهمالثيوخيتجوخةإن

.الجبانهروباييمةايجربةهذهمنوهربواالمدان

!أدراكوماالانتصارهذالذةيذقولم،الصومتجربةيجربلممنمسكين

.انتصاركلعلىيمواتصارإنهالاتصار؟هذا

بالحلفاءالمؤيد،وال!دبال!لاحالمجهزعدوكعلىتتمرجنأرأيتك

إلىبالماسرخيصإنتصارذلكمعإنه،بالفخرجديراَنصرأتراهألا.والأنصار

قوتك.كللهوجدتوقدتصارعهعدوكتصارعحينأنكذلكالانتصار.هذا

نفسكتصارعحينأما.ووجدانكوح!ك،وكفبكويثهوتك،وقبكعقلك

فيوحيلىأوتركك،عنكوتتخلى،تخذلكالقوىهذهأكثرفمانجنبيكبينالتي

برهتفقد..هذهوالحالةاتصرتفماذا،وفميركدينكإلامعكليسالميدان

تِفْزحُؤيَؤمَنب)اللهبخدمنجنديأفيكواننجيلأسماوياَعنصراَفيكأنعلى

.القهِ!)2(ينَمنرِ،انمُؤيخنُونَ

تجربةالظدرينالوادعينعد،وكفاحمراعحياةدائماالصومحياةي!نعم

.34رقمالآية:المطفمنسورة1()

.،45رتمالاَتان:الرومسورة)2(
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الهوىعلىالانتصاربلذة!هاي!ثعرلمفمن،ملتزمةمسؤليةولكنط،محتملة

بخجاحهغبطةوجدصومهمنمرحلةقطعكلطأنهذلك،اخرىبلذائذ!يهاذمر

اليسرماعبفيورغبةونثاطخفةنف!هاليواحى،المرحلةتلكفيوتو!قه

إلمامبعد،عملهخ!امليالنومبهواس!مر،العصاالمىإذاحتى...والعمل

بعفهيجدلمما،العينوقرةابف!وطيب،المدرثلجمنهنالكوجد،واجبه

.الوادعونالظعدون

إنه،كل!اللذانذهذهمنمحرومإنه،الصومتجربةيجربلممنمسكين

أما،الح!ةالمتعةإلايدركلا!نإن،الحسيةالقعةتذوقمنخىمحروم

ن!الظ!إلثتدوكلط،وأمرأأهنأالطعام!نالمخمصةاث!تدتكلطانهدرى

وأنفع؟انقعالضراب

علىبالانتصارومتعة،والعافيةبالسلامةمتعةفطرهكدللمانميجتمعهكذا

انتظاربعدوالنيل،الظمأعلىبالريومتعة،العمللإتمامبالتواليقومتعة،الهوى

الفرخين،أدنىبل،الفرخنإحدىيمثلإنما،هذاوأمثال،هذاكل..وطلب

يقدرولا،الواصفينوعفبهايحيطلافمانهلهالمدخرةالكبرىالفرحةأما

العالمين.ربإلاقدرها

آدمبنعمل*كل:وتعالىتباركاللهيقول:القدسيالصحيحالحديثفي

يدعبهأجزيوأناليفمانهالصومإلاضعفسبعمائةإلىأمثال!بعضرةالحشةيضاعف

.)1(ربه+لظءعندوفرحةفطرهعندفرحةفرحتانللصنم.أجليمنوثرابهطعامه

هنتظرون.ل!!اناالأخرىالفرحةو(ما.بهالزنافقدالأولىالفرحةاما:نقول

.راغبونليهااللهإلىوإنا

.!)2(يجت!دطيتاخَؤهُؤفَفيقزحُوافَبِذيكَؤبزخميَهالفهِيتضللذ)

!ه.هريرةابىعن،الصامففل-بابالصوم!ب،سلمالامامروايةهدْه1()

.58رقمالآية:يون!صورة(2)
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اللهكتاب

..الذكرياتيثهرهو،رمفانلفهران،فيهيثكلامما

،والإيمانالضركبينفاصلاَحداَ!نتايي،بدرغزوةالكريمالضهرهذافي

والحق.والباطل،والخيروالضر،والهدىوالفلال

فيهوأعلن،والحقللإيمانابصرفيهاللهأتمالذي،مكةفتحالشهرهذاوفي

.والسلاموالصفاءالحبدياية،عليهوسلامهاللهصلواتاللهرسول

يتجلىواييئهرألفمنيخرهياقى..القدرليلةالكريمالثهرهذاو!ي

الذكرياتهذهأجلومن،ومغفرتهرحمتهبابلهمليمغ،عبادهعلىفيهاالله

تنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذياللهكابوأسماها،وأعظمها

حميد.حكيممن

أنفذىمِنَوَبَدلابلِلئاسيهُدئانقُزآنُنجييماأنزذ)..رمفانشهرففي

،للأخلاقالأسسارقىويتف!من،اكسجاةينظمدستوراويكون!)1(وَانفُزقان

.القرآنمنأعظمولاأقومدستوراَللأخلاقويس

،القرآنيخروفيالقرآنفيالإجتماعةالأخلاقبادئأحصينالوونحن

.الاحسانومبدأالعدلمبدأ:بدآنوقوامهامَلاك!أنلوجدنا

المجتمع؟سياسةفيأرشدوأيهما؟الففيلةباسماحقالمدأينأيتوى

اكثرزعمحتى.وأنصارهمؤيدوهولكل،وأفحرارهفافعهلكلأنالحق

فاصلةقحمةينهماالخطتينهاتيناقتسمتاالسماءشرانعمنلثريعتينانالباحثين

أرفقهوبماالإنجيلثريعةوأخذتوأحزمأقوىهوبماالتوراةشريعة!خذت

وأرحم.

هوالحيهمالقرآنفمان،دمهعدمأوالتقسيمهذادقةفيامرمنيكنومهما

الاَدابمنقبلهأجملل!والمفصل،ئلالفضمنغيرهفيتفرقلطالإمع

.185رقمالاَيةمنجزء:القرةسورة(1)
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لِكتفيلارأيناهثم،واحدسلكفيجمياالمدأينينظمرأياهقد،والم!رم

فهماواحدلكلفرسم،وتافستعارضمنبينهمامايمحوجعلبل،بذلك

اختصاعه.وحدود،عملهمجال

ولكل،رعتهفيراعولكل،والحاكمللقاضينبراسأجعلهلقدالعدلاما

للعدلإلافيفضيلة-لامجالذلكنعم.طرفينبينللفمليتوسطثالثطرف

صارخةرذيلةهناوالاثارالتفضلالانوالففلالايثارمنلشيءفيهم!نولا

للعدلمدحمن،الحيمالقرآنفيرردمااكر!نجرملا،مذموموجور

وفملالحكممعرضلمحيهوإنما،عليهوتحريض،بهامراو،عيهوثناء

الئابنجيْنداحْكُمْ)!)1(بالْعَذلِلحْكُمُواأنْالئاييتجلئختمغَوَإذْا)القضاء:

تجدئهُمْقْاخكُمْحَتنث!ؤإيظ!)3(وَأفسِطُوابانعَدْلِتجمتَهُمَا)فَأصيهخوا!ه)2(بانخ!

.!)4(بِانقِشطِ

علي!ييرخطةالقرآنرسمهافقد،والعفووالرحمة،وابرالايثارواما

معاملة،فيطرلمحنأحد!نمنوكل،والعملوالقرين،والبثيرالخليط

إلافيهففيلةلاالذيالمجالهوهذا.شينهفيويتصرف،حقهفيهايمارس

الأدنىحدهاإلاالقبولدرجاتمنيمثللاهاهاالعدلإن.والففلللإيثار

وَإليا):يقولالقرآننسمعهكذا.المحرما+نمفيوقعفقدعنهنزلمنالذي

+أويقولثمالفضيلةطريقبذلكفرسم(!)ْمِنهَابِاخشنقخوابمجببماحُئيتُنم

الجفوةشيلسلكفقدعنهاتخلفمنالتيالدنياالمنزلةإلىبهذالأيثارردوها*

المحرمة.والفلظة

يجعلفوجدناه،ملاتالم!سانرفيالحكيمالقرآنوصاياتباوهكذا

.58رتمالآية:ابساءسورة)1(

.26رقمالآية:صمورة)2(
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التيالفذةالفضيلةهي،الظلمعنوالعفو،بالدينوالتمدق،الحقعنالتنازل

والمحاسبة،الحقوقفيالمعادلةذكرإذاوجدناه..ينماوثناءهحمدهتحخق

.واثناءالمدحمنواحدأحرنيتبعهالا،الدقيقبالصبليها

العدلمجالبين-نرىفيما-القر؟نرسمهاالتيالظصلةالحدودهذه

قرآنيةقغيةفي،جليةبارزةنجدها،والموايعاةالفضلمجالوبين،وال!طواة

وضعهاثم،والعدلبالثدةليهافأمره،الحاكميدفيالقرأنوفعها،معية

رمىتفيةهيتلك.والففلبالرحمة!هافأمرهالحقصاحبيدفين7القر

،والقوةبالحزمفيهاالأمريأخذانالحاكميأمررايناهفقد،المؤمناتالمحمظت

بالرفقيتناول!انالحقماحبيأمررايناهثم،جلدةثماينالقاذفيجلدوان

!وزؤالفهُلَئنماللْة!قرَانتُحِثودطالاولنصنفَحُوا!ونجيَضوا؟والرحمة

.زحِبنم!،1(

:مهمانسؤالانهنافهابعدأما

:الأولالسؤالتقرير

فيهوإنمابهامراوللعدلمدحمنن2القرفيورداماكرانصحإذاإنه

تأمراخرىنصوصأنالقر7فيانايضأالصحيحفمن،اناسبينالحكملثاْن

!)2(ؤا!خشانِبِاننييائرُاللْهَإن)الحكمبحالممدغ!ر،!اطلاقبالعدل

العدلفيكون،إطلاقهاعلىنأخذهالاللماذالِلثْقؤى!)3(أقزل!هُوَ)1!لُوا

والجواب؟الاَخرينبينحكمهليلفيلةهوكما،لفيرهالمرءمعاملةليلغيلة

جانبليبهتطالناالذيالعدلل!نإطلاقهاعلىأخذتلوحتىالنصوصه.هان

غير!ملألأهلهالحقأداءوهو،الايجابيمعناهمنهيرادانبدلاالمعاملة

وتكرماَتفضلأعليهالزيادةعدموهو،السلبيمعناهيرادأنيمكنولا؟منقوص

.!2رتمالآية:ابورمورة(1)

.09مرتالاَية:ابحلمورة)2(
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بهاريدلولأنهوتكرمأتفضلأعليهالزيادةعدموهواللبيمعناهبهاريدلولأنه

يحفكيهفإذ،بالاحصانللأمروناقضأبطلأبالعدلالأمرل!نالزيادةمغ

وايصدق،عنهبالتزليأمركنفهالوقتفيوهو،كلهحقكاخذعلىنالقر2

ماينالسطواةمعناهلشطلبإنالمعاملةليفالعدل.؟فيهوالمامحة،به

بالفعل،تعطىماوينتعطى(نيجبماينالمطواةهووإنما،تعطيوماتأخذ

ليفلي!كرماعلىالزيادةأما،ث!يئأعليكالذيالحقمنتبخسبألاوذلك

ينفعها.اويمنعهاماالمطلوبالعدلحقيقة

الثاني:السرالتقرير

هوباعتاره،والاكفاءوايسامح،والرحمةالعفوبمبدااخذنالوإننا

بعضهماباسمعاملةليكليةقاعدةالمبداهذاواتخذنا،الفذةالقر؟نيةالففيلة..

..بهممنوالجزاءا!العموبا!رلعإلىح!مأالأمربخالففيصوف،لبعض

ادنىالعكسعلىهيام؟المجتمعامرعليهايملحرفيد!يعامةحقأهذهفهل

الحقوقفيتضعمجتمعأتصور؟؟إصلاحهاإلىمنهاالجماتإلادإلى

بعض،علىبعضهملرادهiفهتحتروالمظالمالماَثمفيهوترتكبوالواجات،

إغر)ءأهذاأيس؟بيهاالفوضىهيهذهافيت،بعضعلىبعضهمويعفوا

ملحتلان؟الأرضليالفسادنثرعلىلهموتحريغأ،والفجورالبفيلأهل

تُتخذليهف،محدود!لرةوفي،محمور!جماعةليالناعمةالبسةهذه

تدسأ..؟سماويأحكطهذايكونوكيف؟.دائمةعالميةثريعة

غيرالمجالتبتحتى،ومفكفيالمدىجاوزتلقد!الائلايهامهلأ

الحرمة،ابطةالجر!مةعنالعفوتثجعانالقرأنلحكمةحاش.لالمط

يسجنايةتلك...وطإنأامتدادأإلاوالاغضاءالرفقيزيدهالاالتي،العارمة

واثخميعلىيقضرلافررهالأن،حقكمنولاحقىمنعنهاالعفو

وان،ينهيزلزل(نالمجتمعجصمليسرىلوداؤهايوثكبل،يثخصك

لحظانقامأيىمنهاوالانكام،ثلهاجريمةعيهالالكوت.اركانهيُقوض

كلي.الجماعهولح!اللهلح!انحامولبههالنفس
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هووإنما،الطرينأحد!هاأنتمعاملةمجالإذاَوممهالذكيالمجاليس

عليها.يعتدىانحرملالهتحمياللهامرعلىقوامفيهاانت،وو!لةخلافةمجال

...المنكرعنايناهيمجالهوهذا

فياللهدالالذىالفددفعمودفهوهذا...بالحوال!واصيممامهوهذا

يثأنه:

عنالعفوإنما!)1(الآْزضىُتقشذ!بمهغضبلهضهُمْالنْاسَالفه)وكؤلادَقعُ

يقعذنبعنالعفوإنما.واستمرارهانتشارهتخضىلا،يفخمكفيينالكأذى

ثرارةكثثل،النافعوالطب،اكجحالعلاجهوعنهالاغفاءيكون،وفيةزلة

وسلامأ.برداَفعادتالماءعلىسقطت

.!)2(حَيغِوفِىكَأئةصاوَةوَبَيطًتجيمكاتَذِيفْإِذاأخشنُهِيَباثنِىادقْغ)

.52رقمالآية:ابقرةسورة(1)

.34رقمالآية:لملتصورة)2(
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القدرليلة

ابليغ،ايكريمهذاسرماالظضلالمربيأيهانبنني:لأماذهالتلميذتال

؟الطمثهورينمنرمفانشهربهايختصالتيالعظمىالحظوةوهذه

.!)1(لِلئاسيىهُدئانمزآنُنجيهاثزلَ!ال!:اللهقالكطلأنه:المربىقال

؟رمضانغيرفيقطالقرأنمنثيءينزلالم:الطالبقال

بهاهبطقرآنيةيثذرةاولولكنقرآننزلقدال!ثهوركلليبلا:المربىقال

ربهيعبدص!محمدكمانحينمارمف!انشهرفي!نص!محمدقلبعلىجبريل

حراء.غارفي

الإلهيةالرحمةغيثمنقطرةأول!نت،عهدينبينتحولنقطةهذهف!نت

من،الهدىإلىالفلالةمن،ابورإلىالظلماتمنالناسيخرججاءتايي

اللهأكملحتىسةوعثرينثلاثمدىفيالغيثتتابعثم،السطدةإلىالثقوة

..الحكيمالذكرهذاياتمامنعمتهوأتمدينه

وارتبطت،العظمىالعمةهذهباكورةهيإذاَالأولىالقرآيةالايجاءة!نت

أهداها،منوذكرنا،الهديةهذهذكرنارمفانجاءفكلط.نزول!بتاريخذكراها

..ولهالهولاءناوتجديد،عليهاثكرهعلياحقأو!ن

شهرطوالالقرأنيالوحيمنالأولىالمنزلةهذهاستفرقتوهل:الطلبقال

؟الأولرمغان

لياليه.منليلةفجرعنهاانبثقخاطفةلمحةفي!نتبل،كلا:المربىتال

به!ذهنحتفلأنبححبايكنألمكله؟بالثهرنحتفلإذاباكما:الطالبقال

وحدها؟الفذةالليلة

يثعاعأهكذا!ناليلةتلك!يإلقالديالنورانأتحسب:المربىقال

يمضبل،الشهريعهلاغامرإيفعاعله!نلقدوفعه؟قدرإلايف!لاعلا

1185رتمالآية:ابقرة!ورة(1)
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ماأقلوكان.ساعةالفبجوارهاسعدتسيدةساعة!نتلقد.الدهرعلى

ذلكمدىفينجتكرهنشتغلانوهو،النعمةهذهلربالوفاءواجببهيقفى

الشهر.

،رمضانشهربذكرىبهفيينوهاللهسمعناولكظ.حنهذا:الطالبقال

نزلاييالليلةتلكلجوارهاالثرفهذانالتإنمارمضانيالىسانركانتنجاذا

نوهمافل،بهاالقرآنينوهأنأحقنفسهااليلةهذهتكنألم،القرآنفيها

اعظمه؟أوكلهبالضهر

لقد..قدرتك!الأمر!نلقد...وفهمأفقهأفييااللهزادكالمربيقال

وسماها،مرتيننفهاباليلةونوه،واحدةمرةرمضانيثهرف!كتابهفياللهنوه

أتزَنتاةإِثا،انمُب!ىؤانكِمابحم):فقالال!ركةالليلةسماها:كريمينياسمين

)فقالالعظيموالظ!القدرذات!انفَذيىنينة)وسماها!)1(مُبَارَكةتلبههلي

المصطةال!ملةالسورةهذهشاْنهافيوأنزل!)2(انقَذيىلَلبهَةِفِيأتزلتاهُإتا

باسمها.

ه!العملوأن،وقدرشأنذوكلهرمضانأنتحدتاكنتلقد:الطلبقال

،نرىفماقدرذاترمفانلياليكلكانتفماذا،الأجرمفاعف،الأثرعظيم

الليالي.سائرعلىايسميةبهذهففلمزيدالقرآنفيهانزلاييلليلةإذأ

اللغوية.ذاكرتكالآنخذلتقدإلابنيياأراكما:المربيقال

هويكونأنوبين،ماقدرذا،قدرذاالشيءيكونانبينالفرقأن!ت

؟مذكرراشيئألشىإليهبالقياسعداهماكأن،القدرصاحب

يأ:إلىأسألأنليتأذنهلولكن.نسيتبماتؤاخذني؟.:الطلبقال

لمائرفىقي!متهاوين،القدرليلةفيالأعمالقمةبينالفرقهذانبةتصلمدى

؟رمفان؟لي

.3-1رتمالاَيات:الدخانسورة(1)

(Y)ارقمالاَية:القدررةسو.
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فيتكونالأعمالقيممفاعفةانتعرفألا.ذلكلكسأمثل:المربىقال

العملإن:لكقلتإذاعيناتقرلهل؟بالمئاتاوبالعثراتاوبالآحادالعادة

غيرها؟ليلهألفثلالينفيالعملعلىيربوالقدريلةفي

ليلة؟الفثلالون..الأمورتقديرفيوتسرفتغلوعهدناكما:الطلبقال

؟هذالكأينمن

+لمخير....القدرليلة*:يثئتإناقرا،تعالىاللهىبمن:المربيقال

.!)1(يفنفرانفِين):قالولكن،ليلةألفمنيقل

الفغلهذاعنإذاَنيْني..نعقهخزاننتنفذلاالذيتبارك:الطلبقال

ذلكاليس؟رمغانكلفيمناالمخلمينالعامينقاولفييزاللاالعظيم

؟مرةاولالقرآنفيهانزلالتيالمعيةلليلةخموعيةكان

:اقولالليلةهذهش!أنفيزعمتكطالأمر!نلوإنه،بنييا:المربيقال

القرآنلتحدثإذاَمرةأولالقرآنيهانزلالتيلليلةهيإنماففيلتهانتrلو

،خيرأ!نتانهالظلوإذاَانقضىأومفىتاريخيحادثعنتحدثكطعنها

يثئعنحديثهعنهايتحدثولكنط،الملائكةفيهـاتنزلتوإنها،سلامأو!نت

وَالرْوحُانمَابكَةُئَنزذ)وإنها*دعلام+وإنها"خير+إنها:!يقول،ستمرمتكرر

بالحقمستمسكةايأمةمنطائفةالأرضعلىبقتماباقيةإذأفهي)2(*،فِيهَا

حثى!ؤمعلَىنعَمَقانِغمَةمُقؤأيكُتنماللْةبِأن)ذتجكَ،كلم!هظهورعلىعامله

وصحابته،والحلامالصلاةعليهالنبيأنعلفاولقد..!ك!)3(يأثتُسِهنممَايُفَوًوا

.عامكلرمضانلييلتمحونها!نوا،عليهماللهرضوان

،الأولرمفانفيمعروفةمعينةليلةهيايست..يلتمسونها:الطلبقال

القرأنمنالأولابجمتاريخعرلنامتىالسظ؟عامكلمنيومهامثلليتتكرر

.3رنمالآبة:الفدرمورة(1)

.4رنمالاَبا:الفدرسورة)2(

.53رتمالآية:الأنفالسور،)3(

-tAا-

http://www.al-maktabeh.com



؟رمف!انكلفيثابتأوقأاتخذناه

بهااللهياركربانيةفحةإنها.آليةفلكيةدورةليتإنها:المربيقال

وهيالأولىالقدرليلة!نتوقدفيها.والروحالملاثكةإنزاليثاءالتيالليلة

منالمحققونرواهليمارمفحانمنعثرالسابعاليومفيالوحيباكورة

سورةفيالكريمةالاَيةمناستنباول،المفسرينمنالمحققونواعتمدهالمؤرخين

الْمًمًىلوْتمالْنُزفانتِؤتمعَبْدِنَاعلَىأنْزلْنَاؤقابالفهآممئمْكُنْمنمإِن):الأنفال

عثر.الابعفي!ن-بدريوموهوالجمعينايقاءيومف!ن!)1(انجَنعَانِ

الصديفيفكانتانفسهموأمحابهالنبيزمناليذلكبعدتنقلتولكظ

ا!بعوفي،والعشرينالخاصوفي،والع!ثرينالسادسوفي،والعثرين

والعثرينالسابعفيأنهاسلمرواهيما!بههكعببنابىأقسموقد.والعثرين

..عمومهعلىبهأخذواالعلماءجمهورولكن،ذاكعامهفيأعلمواللهيريد

يومهااللهعلىتقبلأكنت،عامكلفيثابتمعينيومفيكانتلوأرأيكوأنت

بفعياحياءلنفحاتهائعرضأنبنييايفيركفما؟الأيامسائرفيكهوتعرض

بخيياإنها؟اللهبخلقوبَرِك،للهذكركفيهاتكثرالضهرهذاأواخرمنليال

فيها:القائلقولأحسنوما.إليهاوالعيعليهابالحرصثميةفرصة

امةفي،قدرذيفيعلى،قدرذو!بفيهـاأنزل،قدرذاتيلةإنها..

حئَىهيَسَئئم،امزكذمِنرَئهِنمبإِذننجبهَاوَالزوحُانمَلإكهب)،قدرذات

.!)2(انفَجرِمَطفَع

.والسلاموالأمانالعافيةولككفيهااللهكتب

.14رقمالآية:الأنفالمورة1()

.،45رتمالآيان:القدرسورة)2(
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1الإسلاميه)لأعيادا

وصخباَ.وجبةوطرباَ،ويثراباَولعبألهوأالأعادتعرفالماضيةالأمم!نت

،المستهترةالإباحةمادةمنالدينيةأعادهاتتخذ!نتالقديمةالأديانبعضإنبل

عندثم،اليونانقدهاءعند+باكول*بأعيادناهيك.السالرةالخلقيةوالفوضى

علىفيهايفرضو!ن،عامكلاليمرةمنأكرتكرر!نتاعادوهي،الرومان

الغيرةقودكلمنيتحررواوأنءوالبالعفةجلبابيخلعواأنوافءالرجال

جهاراَعلناَلبانتهاتقفىلكىالدنياالحيوايةلغرائزهمالعنانيطلقواوان،والضرف

هذهليالصركةعنيتعففاويأبىمنإنحتى.يزعمونليمالاَلههمإرضاء

وسراديب،بعيدةمغارات!يحيأتدفنأنالدينرؤلاءعلهاحكمالداعرةالملاهي

..فيهاقفاءهاللهيقضىأوالموتيأديهأنإلىمجهولة

الزاهدةالروحيةنرىالإمحةالماديةلالذهبلالمفالأقصىالطرفوفي

داخلفيبترديدهاإماالمقدل!ةذكريلالهاتجديدفيتكتفي،المنزويةالمنطوية

اداءأودعواتبعضترتيلأ،المعابدزوايافيعنهاالظفتبالتبيروإما،ابفس

.والإشاراتالمراسمبعض

فكرةعلىفيلقى،الظصلةالدقيقةومعاييرهالعادلةبموازيئايإسلامويجئ

الروحيةتزمتوعن،وفجورهاالماديةانحلالعنبهايبد،جديدأفوءاَالأعياد

منكلتيهمافيماوينفي،وسداديخرمنالنزعنككفيمايجمع،وفتورها

صورةذلكجملةمنويؤلفاخرىصالحةعناصرإيهايضيفثم،وفحادخلل

.والعفافوالصونوالكرامةالطهرمننطاقفيجميلةقويةحية

.الاسلام!يالأعيادفكرةهيتلك

ولاصامتغيرروحلكنه،روحيةصبغةالاسلايةللأعيادالاْولىفالصبفة

يتجاوبالذيالقوىالنشدهذاإلىاستمع.متوثبصادحروحإنه،خافت

وفي،وجماعاتأفرادأ،اليدصلاةإلىالذاهينالةعلىالطرقاتفيصداه

.ام03/5/549لياذيع(1)
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علىابيرتوفي،العيدلملاةالمنتظريناو،المصلينالسنةعلىجدالمط

رميعدفىوفي،التضريقايامفيالمكتوبةصلواتهمعقبالمصلينألصنة

الروحمنيمجرإنه.الدهذاإلىيحتمعالحإجالةعلىالجمرات

ثم،الحجرحلهَأوالصومرحلة،الموفقةرحيهايلالماموابتهاجأفرحأوانطلاقها

والأمل.اثقةبينالمقلإلىوتطلطاتجثارأ

الروحىالاتمارمابعةعلىوالتميمالماضيةايجربةفيالإنتصاريثعارإنه

.الحمد*وللهأكبر"الله..المقبةايجاربفي

منمظهرفيجوهرهنبرزبأنالإسلاميطلاسيالحطالروحيالعنمرهذا

كطلهيثوهإسرافيخرفي،ابدنيةوالرفاهيةالمتعةمنجووفيوالجطلالزينة

.ضدهإلىويقلبه

وزمنالمومزمنفيمحترمةفريةوالحرمانالتقثففريفة!نتلقدنعم

قل:ولكنمُحَرما!نماحُلقدتقلفلاالعيديومجاءلماذا،الحج

منحرمانولااليومعوملانعمواجا!نماوحرممحرما!نماوجبفقد

ولاتقثفلاثم!ه)1(انخايعهالأبامِبْي(سالَفْتُنميناهييناْؤاشنرَبُواكلُوا)تالطب

عيه،اللهنعمةأثرويظهرزينتهاحسنمناكلفليأخذ،والزينةالطيبمنحرمان

البريءوالليواللبمناليومحرمانولاتزتلاثمابعمإظ!ريومفهذا

ولهمالمديةح!اببيقدم*قد:قال!هأنسعنالشنأمحابيروىابىح،

الجاهية..فييخهمانلعب!قالوا؟ايومانهذانما:فقالفيهمايلعبونيومان

.)2(الفطر.."ويومالأضحىيوم:منهماخيرأبهمااللهابدلكمقدفقال

يومفيمحضابيعليدخل:قالتعهااللهرضيعائثةعنملمويروي

وحولالفرانقعلىاضطجعولكنهشيئاَيقلفلمتيانجاريتانوعديعيد

.4Yرقمالآية:الحاقةسورة(1)

افنيالمجلد،اليدينعلاةباب-الملاة!ب،داودأبوالإهامأخرجهحديث2()

.ليروتالقلمدار917ص
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رسوليتفيالئيطنابمزمار:وقالفانتهرنيبكرأبودخلثم..وجهه

فلتعيدناوهذاعيدأقوملكلإنبكر"أبايا"دعهما:!فقال؟!الله

هوفلوإماالنبيسألتل!ما،والحراببالدرقيلعب!ونالسودانو!ن:عانضة

علىوخدي،منكبهعنراسي،وراءهفأقافي،نعمقلت،تنظرينتثهين:لي

.)1(نعم،قلتحسبكقال،مللتإذاخى،خده

إنهعانثة:حديثفيإليهالمشاراللعبهذاصددفياقولأنيفوتيولا

عملأ!نابيةفيهصلحتقىإنهبل،فحبفيهمرخصأسائفألهوألش

وركوبوالعدووالبحةالرمايةعلىيحضكطويحض،الاسلامإيهيندب

فيمفاءأصاحبهاتكسبفانهاالنافعةالبدنيةالرياضةفروبوسائر،الخيل

فما،والوطنالدينلحطيةمعداَجندياَمنهتجعل،البدنفيومناعةالعزيمة

أعيادنا.فيالكريمةال!ننهذهنحييأنأحرانا

اكفعةوماديتها،ا!ميةالمنطلقةروحيتهاالإسلاميةالأعيادفيتلتقيهكذا

العنصرينبهذينأعيادهفيييهفلمالاسلامأنعلى.البريةالطهرة،الجميلة

الاجتماعيالمعنىهوذلكإليهوأحبهاعدهالجيماكدثالثعززهماخى

فحسب،وشعوبهالئ!عارهابوحدةلا،واحداَجداَالأمةمنجعلالذي،الانساني

التلاقيبهذاولا،وكفىوالصلاةالذكرلئعائرفياباهرإجتماعهابمظهرولا

اليد،يوم!ياخاهيلاقىمسلمكلإليهندبالذياباسماباشالودودالأليف

اليومذلكفيشرعهاالتىالفعليةالمعثاركةبخظم:كلهذلكمنأقوىبمعنقولكن

يومنذ.السؤالذلعنلهموإغناءمن!همالمعوزينعنتر!يهأالجماعةأعف!اءبين

برَئكَ!متل.النحرعيدفيالفحيةوث!ريعةالفطرعدفيةالز!يثريعةهيتلك

.فَصئى!)3(زفيِاشمَوَذَكَز،ترَئىتنأتنحَ!ذوَأنحَز!)2(

لاالذياللبفيالرخمةباب-العيدينملاة!بفيابخاريالامامأخرجهحديث)1(

عاثة.عنالعيدايامليليهمعصة

.2رتمالاَية:الكوثرعورة)2(

.41،51رفمالآيتان:الأعلىصرة)3(
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..بعلىأما

الاسلاميةالمبردهذهتليمبوجوبوطقيوبلحانيبقلميكثيرأناديتفقد

لقد.ستحقيهاإلىبذلهايتكررماوكثيرأمستحقوهامنهايحرمماكيرأالتي

هذهجمعبخفسهاتولىأنالاجتماعيةومؤساتهاالإسلامحكوماتنايثدت

ماوضعثم،مهايتحقمنعلىمنهاتوزيعهينبغيماوتوزيعالمبفرةالملالن

وقد.الكبرىالاجتماعيةالمضروعاتبهتدعمصندوقفيحميلتهامنيففل

بحملةالأخصعلىالأعيادايامفييقومواأنوكيرهاممرفيالأمرأولىناشدت

تلكمن،البيوتوابواب،ال!سطجدوابوابالطمةالطرقاتبهاتخلىتطهير

وتتحدى،العيدجمالت!ثوهاييالوصمةتلك،بالحؤالالممدودةالأيدي

.المألعاةهذهمنللتظديالاسلاموفعهالذيالظليالظام

..الذكرىهذهوأجددالنداءهذاأكررواليوموناديتقبلمنناشدتولقد

..المؤمنينتنفعالذكرىإن
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..عاَاود

...رمضانيثهرمهلاَمهلاً

أخرىفترةبكأمتعتناملاَالكريمالضيفأيهاعناارتحالكفيأعجلكما

تثميرهم؟المثمرونفيهاويزيد.تقصيرهمالمقصرونفيهايتدارك

أوراقكأنها،واللياليالأيامتنقفيماأعجلوماالعمريطوىماأسرعما

وأنفال!.محدودةلحقتإلاكل!الحياةوهل،القدرريحبهاعمفتالخريف

منحلمهييخانماأدبرتفإذا،إقال!ساعةفيإلي!اكظرينتفر،معدودة

اٍلاقالِكشَيفي)كُلْوالدوامالبفءلهلمنوالدوامالبقاءوإنما،الأحلام

.)2(ؤاكرَايم!انجل!ذُوزبكوَنجهُ!وتبقَى.6ك!)1(ؤنجهَهُ

؟رمف!انلثهرهواين،رمفانلثهر

ألم؟أبمارناوملئ،أسماعناملئيكنألم؟ايديناينلحظاتمنذيكنألم

وسمر،موائدناومادة،أسواقناوبفاعة،فانرناوزينة،منابرناحديثهويكن

مساجدنا؟وحياة،أنديتنا

؟الاَنهوفأين

أفقنا.منلينزعه،خيوطهمنخيطآخريهزذاهوها

طرفةإلاتكونفلنأيخناأمامليلفظه،أنفاسه!تنف!آخريكابدذاهوها

تغريدها.هدأقدالدوحبلابلوإذا،سوقهاانفضتقدالتقوىمواسموإذاعين

المصير.اللهوالى

..رمضانثهرأي

رحيلك.ويوم،قدومكيرم:يوميكبينالثبهأبعدما

نجطةالنفسبملئفاستقبلناك،وقلوبناعيوننالهتمختيومأإقبالكيومكانلقد

.88رقمالآية:القصصسورة(1)

.27رقمالآية:الرحمنسورة)2(
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بعدأرواحنافيهتبحالذيالطهورمجالكبمودةاستبثرنا:وأملأواستتناراَ

وكم،وإباقناإعرافناطولبعدربنامععلحنابساعةواتجشرنا،وركودهاجفافها

.ورلدكبركعلىأقوياءنكونأناملناوكم،بحقكأوفياءنكونأنتمنينا

إلىندرىلا:وقلقوإيثفاق،وخجلوَجلالنفسومِلءنودعكفماتاايومأما

الأمل.لفيمتحقيقنا!نمدىأيوإلى،العملبواجبوفاؤناكانمدىأى

ذكرياتا؟منمعكحملتتكونأنعصىوماذا؟وجدتنايهفثعرىفليت

قيامأعجبكهل؟المائمينعومأرضاكهل؟المعتذرينأعذارقبلتهل

نمين؟الظ

لكتعللواالذينأكثروما،وتاعبهمبمشاكلهمإيكاكذرواالذينأيخرما

ضعفمنولا،الأبدانهرضمنواللهبهمالذي!نوما.ومرضهمبضعفهم

لقد.العزائموخور،النفوسوصغر،القلوبمرضولكنه،الإم!نوسائل

قبلالميدانهنفروابل،العقبةيقتحمواأنيحاولوا!لمرجولتهمخانتهم

ايجربة.قلمقدماَأنفسهمعلىوحكموا،الملحمة

إخوانهموجدواإذا،الندممرارةويتجرعوا،الألممرارةيقاسواالآنفدعهم

إيماناًزادتهمبلشيئاَمنهمتنقصفلمبسلاممنهاخرجواقدالتجربةقبواالذين

منوهمأ!نتإنماالمخاوفتلكأنوتبينقوتهمإلىوقوة،إيمانهمإلى

.الأطظلوأشباهالأطفالبهايخوف،نالشيطخدعمنوخدعة،الأوهام

!..رمضانيثهرأي

وأنتلهموقل.اخرىمرةبمثلهايخدعوالا،المرةهذهخدعواللذينقل

قل.أخرأيامفيفليتدارك!،أياميفيالفرصةأضاعمنالفر:بابعتةعلى

ئُتمَنفشهُيَظينماوْسُوءأ!غمَذوَمَن):مصراعيهعلىمفتوحالتوبةبابإنلهم

.!)1(رَج!مأغنُورأالفة!جدِالقَة!ممدُنْفِر

عنسجلكفيحفظتتكونانأخثىفإني،الصملثهريا-بعد+أما

.011رقمالآية:اباءسورة)1(
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المفطرينمنكثيرعلىسجلتهمماواتسىأشد،القائمينالصئمينجمهرة

ولعةمنيخر،وان!رأذلةاورثتمعميةرب*:قيلفقديمأ،المقصرين

تراخىماوثدوابذنوبهماعترفواإذاالمفطرينفهؤلاءراَ")1(واست!علواَاورثت

المتبجحونأولئكاما.عليهماللهيوبوأنيوبواأنأحرياء!نوا،عزمهممن

حقك،كلأدوافقدوالضرابالط!معنأسكوامتىانهميحسبونالذين

العملولاالزورقوليدعوالمصومهمفيَأنهمجنعلى،واجبكبكلوقاموا

هيهاتوهؤلاء،صنعاَيحسنونانهميحسبونوهمأساءواالذينهملهؤلاء،به

ذنجاَ.اقترفواأنهميظنونلالأنهم،يتوبواأنلهم

الثففمنحرفألاَبائهميوجهواأنالأبخاءنهىجناللهأندرواأما

فروبمنذلكوراءعماابعدفيبهموت!امأترقياَمنههذا!نوالتفجر،

الفرب!تعنالصائميننهيحينكذلكوأنهم،والعداونالأذى

المحارممنذلكقلعماالتطهرفيبهموتايأترقيأهذاكان،والمطاعم

البدءلهييحوأن،والإيذاءالإساءةردعنالصئمينهيأنيعقلوهل؟والماَثم

يؤدىفكيف؟وغايتهالطهرأقصىهوعرفناكطالصومالشى؟والايداءبالفحش

ركنهيؤدلممن،البرنافلةاللهعنديحتسبويهف؟بدايهيؤدلممننهايته

وفريفته؟

:القائمونالممائمونالأخوةأيها

الميزانأنن!يئهل.نحاسبانقبلانفسنانحاسبقليلأمعيتجلسونافلا

صيامكمليكتملقدلنا:قيللوجوابنايكونفماذا؟بصيرالناقدواندقيق

فييرفثولميلغلمإذأفامن.لاهينساهينقيامكمفيوبهتمرافثينلاكين

وكيفاعمالناعلىنتكلإذأيهف؟تيامهفييصهولميلهلممناومنصيامه

ربخا؟رحمةفيإلانطمع

الفزاليلمحمدالإسلامليالططفيالجانب:انظر.ال!بهدرياللهعطاءإثنحكممن(1)

.الأهرامطعطء(ابن)حكموانظر
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:المؤمنونالأخوةأيها

يثواثبها؟منوتخلصونهاادرانهامناعمالكمبهاتنقونطهرةعلىادلكمهل

الاستغفار،بدموعالاَنقلوبكملاغسلوا،امامكمالباقيةاللحظاتهذهاعتموا

أمئَادِ!شمِمًاإشْازبئَا):معيقولواالففار.الودودإلىالضراعةأكفوارفعوا

ولًؤئنَاسنيئَاتياحداوَكَفرْذْنُوبتَالَنَاقْاغنِزرَبئالاَمئَابِزبكنمآبنُواأنقانيلإٍلهئَادي

لخْيفُلاإِثكالْطامَةِيَوْتمنُخْزنَاؤلازسيهكعتىؤ!كماناوَآيتارَتجمًاالأبْرَايى،مَعَ

.!)1(أني!هعَاذ

بهيودعبماالكريمالفيفهذاتودعواان:واقومأعظماخرىوطهرة

ولكن،توالتسليطالتبتبمجرديودعلاالكريمالضيفإن،الكريمالضيف

زكاة؟ضيفكمتحفةماأتدرون.والعطايابالهداياويزودوالطرفبالتحفيجهز

امركم.وصلاح،نفوسكموزكاة،صومكمطهرةإنها.فطركم

كلفيوالاخلاص!المدقوإياكمورزقناايأعمال،صالحومنكممنااللهتقبل

.حال

آمين.:آمين

الطلمين.ربللهالحمدأندعواناخر2و

.391،491رقمالاَيان:عمرانآلسورة()1
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